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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни “Аналітичне забезпечення професійної
діяльності” розроблено відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки магістрів спеціальності «Правознавство» 8.03040101.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні
аспекти аналітичного забезпечення професійної діяльності, зокрема, загальні
принципи та закономірності зібрання інформації, її обробки та використання
у відповідних напрямках практичної діяльності юриста та правоохоронця.
Міждисциплінарні

зв’язки:

Курс

аналітичного

забезпечення

професійної діяльності тісно пов’язаний з іншими дисциплінами, а саме:
«Оперативно-розшуковою

діяльністю»,

«Публічним

адмініструванням»,

«Юридичною деонтологією», «Основами управління», «Управління в
кримінально-виконавчій службі», «Кримінологією». Це дозволяє сформувати
у слухачів цілісний науковий світогляд, вміння використовувати знання
суміжних дисциплін, що є край необхідним для використання у практичній
діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Мета та завдання навчальної дисципліни.
2. Структура навчальної дисципліни.

1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.

Мета:

викладання

дисципліни

«Аналітичне

забезпечення

професійної діяльності» - дати систему фахових теоретико-методичних та
практичних знань щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в
суспільстві.
1.2.

Завдання навчальної дисципліни:

– ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної
діяльності;
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– з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в
науковій і практичній діяльності;
–

опанування

методів та

методології

інформаційно-аналітичних

процесів;
– ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями.
1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен
знати:
- поняття та сутність аналітичного забезпечення;
- систему аналітичного забезпечення;
- аналітичне забезпечення в різних органах держави;
- основні принципи аналітичної діяльності;
- методи та підготовка аналітичної інформації;
- прогнозування аналітичних подій і процесів;
- основні закономірності аналітичного процесу в державних органах;
- характерні ознаки та особливості аналітичного процесу.
вміти:
- давати усні та письмові аргументовані відповіді з питань навчальної
дисципліни;
- давати повну характеристику аналітичному процесу на сьогоднішній
день;
- практично застосовувати набуті знання при вирішенні професійних
завдань.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити
ECTS.
Мова навчання: українська.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри загально-правових дисциплін, які
безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на
електронну пошту за адресою: co2001@ukr.net
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2. Структура навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття та зміст аналітичного забезпечення професійної
діяльності.
Мета,

завдання,

предмет

навчальної

дисципліни,

її

специфіка.

Актуальність, суть, основні принципи. Цілі, об’єкти, суб’єкти інформаційноаналітичної діяльності. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної
діяльності.

Аналітична

складова

інформаційно-аналітичної

діяльності.

Інформаційно-аналітична діяльності як специфічний різновид людської
діяльності. Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної
діяльності та його етапи.
Тема 2. Аналітичний документ: поняття, класифікація, структура,
методика складання.
Поняття
аналітичного

про

аналітичний

документу,

його

документ.
структура.

Особливості

складання

Характеристика

основних

різновидів інформаційно-аналітичних документів. Організація роботи з
документами. Типи аналітичних документів.
Тема 3. Особливості інформаційного забезпечення професійної
діяльності.
Категоріально-понятійна система інформаційної діяльності. Параметри
інформації. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин
інформаційної діяльності. Типологія та класифікація інформації. Поняття та
сутність інформаційного процесу. Базові моделі, що застосовуються під час
аналізу інформаційних явищ. Правове регулювання інформаційної сфери в
Україні.
Тема 4. Характеристика методів і техніки проведення аналітичних
досліджень.
Основні
аналітичної

методи

аналітики.

діяльності.

Методи

Загальноприйнятий

організації
алгоритм

інформаційнодіагностики

інформаційних подій і процесів. Методи збору аналітичної інформації.
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Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних висновках.
Поняття та методи аналітичних прогнозів. Етапи прогнозування. Моделі та
типи прогнозів.
Тема 5. Психологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності.
Інформаційно-психологічні операції та війни. Інформаційна складова
національної безпеки України. Поняття і сутність інформаційних війн.
Інформаційні війни минулого та їх причини в майбутньому. Технології
ведення інформаційних війн. Моделі інформаційних війн. Поняття та
сутність інформаційної безпеки України. Діяльність спецслужб. Шляхи
вдосконалення інформаційної безпеки України. Проблеми захисту та
збереження інформації.

