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1. Програма навчальної дисципліни
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: «Оперативнорозшуковою 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.
Мета: викладання дисципліни «Аналітичне забезпечення професійної
діяльності» - дати систему фахових теоретико-методичних та практичних
знань щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в суспільстві.
Завдання навчальної дисципліни:
– 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;
– ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями.
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;
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- 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 заплановано 90 годин 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

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.
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Поняття про аналітичний документ. Особливості складання аналітичного
документу,

його

структура.

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 методи аналітики. Методи організації інформаційно-аналітичної
діяльності. Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і
процесів. Методи збору аналітичної інформації. 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.
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2. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів - 3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0304 Право

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

8.03040101 Правознавство

Модулів - 1
Змістових модулів - 1

Рік підготовки:
1
Семестр: 1

Загальна кількість
годин – 90

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної
роботи – 10

Лекції:

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

4годин
Семінарські заняття:
4 годин
Практичні заняття:
2 години
Самостійна робота:
80 годин
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
10/80

7

4

2

2

18

4

2

-

14

-

-

-

14

18

2

-

2

16

20

-

-

-

20

90

10

4

4

Самостійна
робота

Семінарських
занять

20

Практичних
занять

Лекцій

Тема 1. Поняття та зміст аналітичного забезпечення
професійної діяльності.
Тема 2. Аналітичний документ: поняття, класифікація,
структура, методика складання.
Тема 3. Особливості інформаційного забезпечення
професійної діяльності.
Тема 4. Характеристика методів і техніки проведення
аналітичних досліджень
Тема 5. Психологічні аспекти інформаційно-аналітичної
діяльності.

з них
з них
Всього годин з
викладачем

Назви тем

Нормативний обсяг годин

№ з/п

3. Тематичний план

16
2

14

Форма модульного контролю – залік
Всього годин
.

2

80
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4. Плани семінарських та практичних занять
Тема 1. Поняття та зміст аналітичного забезпечення професійної
діяльності.
1. Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни.
2. Цілі, об’єкти, суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності.
3. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності.
4. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності.
5. Історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності та
його етапи.
Тема 2. Аналітичний документ: поняття, класифікація, структура,
методика складання.
1. Поняття про аналітичний документ.
2. Особливості складання аналітичного документу, його структура.
3. Характеристика

основних

різновидів

інформаційно-аналітичних

документів.
4. Організація роботи з документами.
5. Типи аналітичних документів.
Тема 4. Характеристика методів і техніки проведення аналітичних
досліджень.
1. Основні методи аналітики.
2. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності.
3. Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і
процесів.
4. Методи збору аналітичної інформації.
5. Поняття та методи аналітичних прогнозів.
6. Моделі та типи прогнозів.
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5. Завдання для самостійної роботи
1. Управлінський цикл не містить в собі одну з наступних функцій
функції, а саме:
А)планування,
Б) організація
В)мотивація
Г) стимулювання
2. За формою відображення інформація у процесі управління
бувають:
А) текстова
Б) графічна
В) вхідна
Г) немає правильної відповіді
3. За формою подання інформація у процесі управління бувають:
А)цифрова,
Б)буквена
В)кодована;
Г) вихідна
4. За призначенням інформація у процесі управління бувають:
А) директивна (розпорядча),
Б) звітна
В) підзвітна
Г) довідково-нормативна;
5. Під інформаційними потоками на підприємстві розуміють?
А) Сукупність повідомлень з (однаковими або близькими властивостями),
що розподілені у даній системі з метою здійснення управління.
Б) інформацію, що надходить від вищестоящих органів, а також
підприємств, організацій і установ, які підтримують з об'єктом управління
господарські зв'язки,
В) сукупність цифр, фактів, відомостей та інших даних, які переважно
кількісно відображають суспільно-економічні явища і процеси.
Г) дані соціально-економічного планування і прогнозування, фінансових
планів, первинного, оперативного й бухгалтерського обліку, статистичної
звітності, економічного аналізу тощо.
6. Масиви аналітичного забезпечення управлінської діяльності:
А) це постанови, рішення, вказівки вищестоящих організацій;
Б) планова інформацію у вигляді нормативів матеріальних витрат і затрат
праці.
В) це інформаційні фонди, матеріали статистичних управлінь, архівів,
бібліотек тощо.
Г) різні види економічної інформації.
7. Інформація має ряд характерних особливостей таких, як:
А) корисність,
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Б) несперечливість
В)неоднозначність,
Г) періодичність,
8. Одержана інформація може призвести до прийняття рішення, що
змінює положення об'єкта управління в гірший бік, тобто зменшує
імовірність досягнення цілі,- ця інформація називається:
А)недостовірна
Б)неоднозначна
В)неперевірена
Г)дезінформація
9. Для
ефективного
функціонування
системи
управління
аналітичного забезпечення важливе значення має:
А) стан інформаційного забезпечення на підприємстві;
Б) рівень забезпеченості інформаційними ресурсами
В) своєчасність надходження інформації.
Г) контроль за надходженням інформації
10. Система підтримки рішень – це:
А) Це комп'ютерна система, яка використовує реальні знання експерта
для вирішення спеціальних проблем.
Б) комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує процес прийняття
управлінських рішень в ситуаціях, які не досить добре структуровані.
В) комп'ютерна інформаційна система, що постачає повсякденну
інформацію і часто дозволяє здійснювати доступ до поточної і
ретроспективної
інформації, потрібної менеджерам, головним чином середнього і нижчого
рівнів
Г) комп'ютерна інформаційна система, що виконує щоденні поточні
операції, потрібні для розвитку бізнесу і забезпечує пряму підтримку на
операційному рівні організації.
11. Аналітичне забезпечення – це:
А) це набір даних, ефективно організованих таким чином, щоб з ними
було легко працювати. Вони будуються на системах управління базами даних
Б) пакетів програм, що готові до використання, можуть дороблятися
програми спеціалістами організації для спеціальних операцій
В) це набір програм, документів, процедур, повсякденних операцій
комп'ютерної системи, що допомагають технічним засобам виконувати різні
завдання
Г) це комп'ютерна система, яка використовує реальні знання експерта для
вирішення спеціальних проблем.
12. Під базою даних розуміють:
А) це набір даних, ефективно організованих таким чином, щоб з ними
було легко працювати.
Б) комп'ютерна інформаційна система, що постачає повсякденну
інформацію
В) це комп'ютерна система, яка використовує реальні знання експерта
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Г) пакет програм усього підприємства
13. Контроллінг забезпечує виконання ряду наступних функцій у
інформаційному забезпеченні:
А) координації управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства.
Б) інформаційної і консультаційної підтримки прийняття управлінських
рішень.
В) створення умов для функціонування загальної інформаційної системи
керування підприємством.
Г) забезпечує підтримку інформаційних потоків.
14. Основна мета інформаційного забезпечення полягає в:
А) здійснення в мінімальний термін, з мінімальними витратами і на
максимально високому рівні обслуговування.
Б) забезпеченні діяльності по виконанню господарських задач
необхідною інформацією відповідного виду, обсягу, якості, у відповідний
термін і в потрібному місці.
В) створення умов для функціонування загальної інформаційної системи
керування підприємством
Г) контролі за надходженням інформації.
15. Маркетингова інформаційна система складається із систем
внутрішньої інформації, маркетингової розвідки, маркетингових
досліджень і аналітичної маркетингової системи відноситься до теорії
одного з цих вчених:
А) Котлер
Б) Конт
В) Маслоу
Г) Смит
16. Автоматизована система (АС) в загальному вигляді являє собою:
А) практичні аспекти побудови інформаційних систем для збору,
зберігання, переробки, аналізу та передачі інформації про хід реалізації
підприємством своїх основних функцій
Б) інформаційні процеси і процедури, здатна істотно підвищити
загальний рівень керованості.
В) моделі сучасних інформаційних технологій, що дозволяють реально на
практиці використати основні ідеологічні принципи математичного
моделювання
Г) особливу форму організаційного управління на базі використання
основних наукових і прикладних положень інформаційно-кібернетичного
синтезу
17. Під інформаційними технологіями потрібно розуміти:
А) це набір даних, ефективно організованих таким чином, щоб з ними
було легко працювати.
Б) сукупність сучасних засобів і методів обробки інформації, що
використовуються в повсякденній роботі.
В)система координації управлінської діяльності
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Г) інформаційні процеси і процедури, що здатна істотно підвищити
загальний рівень керованості.
18. Сучасна теорія інформаційного забезпечення ґрунтується на:
А) сучасних автоматизованих систем.
Б) системотехнічних принципах, що відображають найважливіші
положення загальнотеоретичної бази.
В) комплексному підході до автоматизації широкого спектра функцій.
Г) теорія зарубіжних вчених.
19. Створення автоматизованих систем, крім загальних принципів
моделювання і побудови складних динамічних систем, вимагає:
А) програмно-технічних засобів і додатків у різних напрямах діяльності.
Б) загальних концептуальних підходів.
В) можливість моделювання функцій і бізнес-процесів з реалізацією їх
алгоритмічного уявлення;
Г) врахування особливостей структури, специфіки і особливостей
діяльності в кожному конкретному випадку.
20. При проектуванні і впровадженні власних АС характерний так
званий програмістський підхід, що полягає у:
А) створенні власних систем автоматизації на основі застосування
найбільш передових програмно-технічних комплексів.
Б) Розробці концептуальної основи в створенні АС.
В) простому нарощуванні призначених для користувача завдань, функцій,
робочих місць, що дозволяє вирішити локальні проблеми автоматизації
окремих процедур, які часто не мають інформаційної взаємодії і взаємозв'язку
між собою.
Г) необхідність переходу від окремих рішень в галузі автоматизації до
системних.
21. Перелік функцій, що реалізовуються системою, можна розділити
А)обов'язкові функції і додаткові функції.
Б) прості і складні.
В) керовані і некеровані.
Г) постійні і змінні.
22. Інформаційна модель, що закладається в основу створення :
А) управлінської системи
Б)сучасної автоматизованої системи
В) теорії управління
Г) інформаційного забезпечення.
23. На нинішньому етапі розвитку українського суспільства існують,
зокрема, такі проблеми, що стримують його інтеграцію з інформаційним
суспільством ЄС:
А) недостатнє усвідомлення можливостей, які надають сучасні
інформаційні й телекомунікаційні технології в суспільній та економічній
діяльності, у приватному житті;
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Б) невідповідність нормативно-правової бази сфери інформатизації та
зв'язку сучасним вимогам, зокрема її неузгодженість з відповідними
міжнародними нормами;
В) недостатній розвиток національної інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури;
Г) низька платоспроможність більшості як наявних, так і потенційних
користувачів.
24. До найбільш нагальних проблем, що стосуються питань галузевої
інформатизації, належать:
А) Неврегульованість нормативної бази щодо порядку, форм та змісту
інформаційного обміну між управлінськими установами.
Б) Неврегульованість нормативно-технічного забезпечення (стандарти,
технічні умови тощо) процесів інформатизації є чинником, що певною мірою
утруднює взаємодію та координацію програм інформатизації.
В) Використання застарілої або нестандартної обчислювальної техніки
для забезпечення виконання функцій.
Г) незацікавленість приватних структур.
25. У
межах
формування
національної
інфраструктури
інформатизації основна увага приділяється виконанню інтегруючих
завдань, а саме:
А) розробленню концепції та програми створення національної
телекомунікаційної інфраструктури, а також створенню першої черги
телекомунікаційної інфраструктури;
Б) розробленню концепції та програми створення інформаційних ресурсів
органів державної влади,
В) Проблема придатності існуючих галузевих інформаційних систем для
інтеграції на національному рівні
Г) творенню автоматизованої системи ведення державного земельного
кадастру і державного банку цифрової картографічної інформації території
України.
26. Згідно з теорією побудови автоматизованих систем, інформаційне
забезпечення в автоматизованих системах обробки економічної
інформації прийнято поділяти на такі групи:
А) системи показників для деякої предметної області (показники
фінансового та управлінського обліку, показники фінансово-кредитної та
господарської діяльності і т.ін.);
Б) системи нормативно-довідкової документації;
В) системи класифікації та кодування;
Г) всі відповіді вірні.

6. Індивідуальні завдання
7. Методи навчання та контролю
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Основними методами вивчення «Аналітичне забезпечення професійної
діяльності» є: словесні; наочні; практичні; евристичні; частково-пошукові;
дослідницькі; експериментальні; методи проблемного викладання; методи
проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної
роботи; творчі; проблемно-пошукові методи тощо. Контроль за рівнем та
повнотою засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни здійснюється через
поточний та підсумковий контролі. Для підсумкового контролю з дисципліни
навчальним планом передбачено залік. Отримана за результатами заліку
оцінка є підсумковою за курс і включається в додаток до диплому.
8. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю
1. Інформаційно-аналітична діяльність як наука.
2. Поняття та зміст інформаційно-аналітичної діяльності.
3. Предмет та об’єкт інформаційно-аналітичної діяльність.
4. Мета і завдання інформаційно-аналітичної діяльності.
5. Місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документнокомунікаційного циклу.
6. Основні функції інформаційно-аналітичної діяльності.
7. Актуальність, суть, основні принципи інформаційно-аналітичної
діяльності.
8. Цілі, об’єкти, суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності.
9. Основні вимоги до аналітичної діяльності.
10. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності.
11. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності.
12. Основні етапи аналітичної діяльності.
13. Основні етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в
історичному аспекті.
14. Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика.
15. Особливості організації аналітичної роботи в поліції.
16. Поняття «аналітичний документ».
17. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних документів.
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18. Організація роботи з документами, основні етапи.
19. Особливості мови аналітичного документа.
20. Характеристика основних різновидів інформаційно-аналітичних
документів.
21. Типові помилки при написанні та оформленні аналітичної роботи.
22. Вплив новітніх технологій на підготовку аналітичних документів.
23. Поняття «інформація».
24. Властивості інформації.
25. Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і
процесів.
26. Види аналізів інформаційних процесів і явищ.
27. Параметри інформації.
28. Поняття «інформаційний продукт».
29. Базові моделі, що використовуються в інформаційно-аналітичній
діяльності.
30. Джерела інформації

в системі

суб’єктно-об’єктних

відносин

інформаційної діяльності.
31. Типологія та класифікація інформації.
32. Поняття та сутність інформаційного процесу.
33. Система законодавчого забезпечення інформаційно-аналітичної
діяльності в Україні.
34. Акти державного управління, що визначають напрямки інформаційноаналітичної діяльності в Україні.
35. Основні методи аналітики.
36. Основні методи організації інформаційно-аналітичної діяльності.
37. Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і
процесів.
38. Основні методи збору аналітичної інформації.
39. Проблема інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних
висновках.
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40. Поняття «прогноз» та «прогнозування».
41. Методи прогнозу інформаційних подій і явищ.
42. Основні етапи прогнозування.
43. Поняття «інформаційна війна».
44. Інформаційні війни минулого та їх причини в майбутньому.
45. Особливості інформаційно-психологічної війни.
46. Основні ознаки інформаційної війни.
47. Технології ведення інформаційних війн.
48. Моделі інформаційних війн.
49. Поняття «інформаційна безпека».
50. Діяльність Служби безпеки України в сфері інформації та діяльність
спецслужб іноземних держав.
51. Шляхи вдосконалення інформаційної безпеки України.
52. Проблеми захисту інтелектуальної власності.
53. Проблеми захисту та збереження інформації. Порушення в сфері
інформації.
54. Небезпечні тенденції в розвитку інформаційного суспільства.
55. Основні аналітичні документи в діяльності кримінально-виконавчої
служби.
56.

Інформаційно-аналітична

діяльність

в

кримінально-виконавчій

службі.
9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
Аудиторна робота

Мах 60% мін 40 балів
Т1

Т2

Т3

Т5

5

5

5

5

Підсумковий
контроль
(залік)
40 %
40

Підсумкова
кількість
балів
100%
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
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Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
66-74
60-65
35-59

1-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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