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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інформаційні
технології в професійній діяльності» 262 Правоохоронна діяльність
(правоохоронна діяльність).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні поняття
інформаційних технологій, інформаційних процесів та пристроїв, які
використовуються в роботі правоохоронних органів та навички їх використання
в правоохоронній діяльність.
Міждисциплінарні зв’язки: курсу «Інформаційні технології в
професійній діяльності» обумовлені тим, що він ґрунтується на дисциплінах
«Інформаційне забезпечення професійної діяльності» (1 курс), «Правова
статистика» (2 курс) та «Інформаційне право» (4 курс).
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1. Поняття інформаційної технології. Третя і четверта промислові
революції.
Тема № 2. Нові тенденції злочинності епохи третьої і четвертої промислових
революцій.
Тема № 3. Використання новітніх технологій у попередженні злочинів.
Тема № 4. Використання новітніх інформаційних технологій в діяльності
Національної поліції України.
Тема № 5. Використання стандартних засобів інформаційних технологій в
правоохоронній діяльності.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
професійній діяльності» є: формування знань, умінь та навичок, необхідних для
використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності
поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними
пристроями, комп'ютерними мережами та електронними документами;
знайомство з сучасними напрямами використання інформаційних технологій у
практиці боротьби із злочинністю.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні
технології в професійній діяльності» є:
• опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які
використовуються в діяльності поліції;
• удосконалення практичних навичок щодо використання нових цифрових
пристроїв та комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця;
• вивчення питань щодо напрямів, тенденцій та перспектив розвитку
інформаційних технологій в правоохоронній діяльності.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- основні поняття інформаційних технологій, інформаційних процесів;
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- сучасний стан та тренди розвитку інформаційних технологій в світі;
- стан та перспективи використання інформаційних технологій
криміналітетом;
- стан та перспективи використання інформаційних технологій
правоохоронними органами у боротьбі зі злочинністю в розвинених
країнах;
- сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних технологій в
діяльності правоохоронних органів України;
- принципи побудови та основні можливості інформаційних систем в
практиці поліцейської діяльність у кіберсфері;
- можливості інформаційних систем підтримки органів Національної
поліції при розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних
правопорушень;
- основні програмні засоби, що використовуються працівниками органів
Національної поліції при створенні та обробці електронних документів
оперативно-службового призначення;
вміти:
- використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при
розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;
- організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних
підсистемах з метою розкриття, розслідування, попередження
кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх скоїли;
- використовувати для підготовки професійних документів текстові
редактори, електронні таблиці;
- використовувати засоби табличних процесорів для розв’язання
інформаційно-аналітичних задач та формування звітів;
- здійснювати пошук інформації за допомогою спеціалізованих
інформаційно-пошукових систем та в мережі Інтернет.
1.4. Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни

Знання та розуміння Аналізувати й структурувати проблеми організації,
ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови
їх реалізації
Інтегральна
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері
компетентність
правоохоронної діяльності, охорони прав і свобод
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної
безпеки та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних знань та /або професійної практики
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Загальні
ЗК-1
компетентності (ЗК)
ЗК-2
ЗК-3

ЗК-4

ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
Фахові
компетентності
(ФК)

ЗК-8
ФК-8
ФК-9

Здатність до абстрактного, логічного,
критичного мислення та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами
Здатність приймати управлінські й обґрунтовані
рішення у складних і непередбачуваних умовах
Здатність удосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень,
уміння набувати нові знання, використовуючи
сучасні інформаційні технології.
Здатність до ділового спілкування рідною та
іноземною мовами на високому професійному
рівні, знання та розуміння наукової юридичної
термінології.
Здатність до відповідальності за розвиток
професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди.
Дослідна. Розуміння проблематики у питаннях
професійної діяльності, усвідомлення соціальної
значущості своєї майбутньої професії.
Здатність до наукових досліджень на основі
методології науки, психології та педагогіки.
Здатність взаємодіяти з громадськістю.
Здатність правильно та чітко оформлювати
організаційно-розпорядчі, кадрові, довідковоінформаційні, особові офіційні документи.
Здатність приймати рішення щодо підвищення
ефективності діяльності підрозділу.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Поняття інформаційної технології. Третя і четверта
промислові революції.
Місце, роль та задачі дисципліни. Предмет, структура і зміст дисципліни.
Поняття інформаційної технології.
Третя і четверта промислові революції. Промисловість 4.0.
10 технологічних трендів у 2019 році.
ТЕМА № 2. Нові тенденції злочинності епохи третьої і четвертої
промислових революцій.
Основні напрямки використання штучного інтелекту кримінальними
угрупуваннями.
Напрями використання роботів кримінальними і терористичними
структурами.
Кримінальний 3D-друк. Біотехнології, тероризм і злочинність.

6
Тема № 3. Використання новітніх технологій у попередженні
злочинів.
Стратегічний підхід у використанні новітніх технологій цифрового світу
в попередженні злочинів.
Штучний інтелект і великі дані для запобігання злочинам. Використання
штучного інтелекту, великих даних і квантової криптографії для попередження
фінансових шахрайств. Боротьба з біткойн-злочинністю та використання
технології блокчейн для попередження злочинів.
Використання для запобігання терористичним актам технологій, що
дозволяють бачити крізь стіни.
Глобальна навігаційна система і електронне стеження з метою
запобігання злочинам та актам тероризму.
Використання дронів проти браконьєрів, терористів і контрабандистів.
Застосування роботів в профілактичній і оперативній роботі поліції.
Нові технології прогнозування злочинної поведінки.
Тема № 4. Використання новітніх інформаційних технологій в
діяльності Національної поліції України.
Єдина Інформаційна Система МВС України. Цілі і завдання. Структура
ЄІС. Призначення підсистем.
Електронний документообіг. Геоінформаційні системи. Системи відеофіксації. Ситуаційні центри.
Перспективи розвитку Інформаційного порталу Національної поліції
України.
Інформаційно-аналітичні системи кримінального аналізу.
Сучасні технологічні платформи взаємодії поліції з населенням.
Тема № 5. Використання стандартних засобів інформаційних
технологій в правоохоронній діяльності.
Створення шаблонів юридичних документів.
Створення бази даних в середовищі MS Excel. Аналіз, вибірка та
візуалізація даних.
Простий та розширений пошук інформації у пошукових серверах
глобальної мережі Інтернет.
Використання метапошукових серверів глобальної мережі Інтернет та
спеціалізованих метапошукових програмних комплексів.
Пошук людей в глобальній мережі за допомогою он-лайн сервісів.
Використання довідково-інформаційних баз даних вільного доступу
(державних реєстрів)
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Нормативні документи
1.
Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII //
Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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2.
Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 за 2297VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
3.
Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Закон
України
URL
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/94%D0%B2%D1%80
4.
Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему “Інформаційний портал Національної поліції України”: Наказ МВС
України від 03.08.2017 № 676 URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17
5.
Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему
Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних
ресурсів: Постанова КМУ від 14 листопада 2018 р. № 1024 URL
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF
6.
Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
7.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650.
8.
Закон України ― Про Національну програму інформатизації‖ [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
9.
Закон України "Про електронні документи та електронний
документообіг‖ [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36,
ст.275.
10. Закон
України
"Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах" [Текст] // Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 1994, N 31, ст.286.
Основна
1.
Дрінь Б.М. Конспект лекцій з дисципліни “Сучасні інформаційні
техногогії” для студентів спеціальності “Політологія”. Івано-Франківськ, ДВЗН
“Прикарпатський
національний
університет”.
2016.
211
с.
http://194.44.152.155/elib/local/3118.pdf
2.
Клімушин П. С., Орлов О. В., Серенок А. О. Інформаційні системи та
інформаційні технології в економіці. Навч. посіб. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ
“Магістр”, 2011. 448 с.
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4730
3.
Кормич Б.А., Федотов О.П., Аверочкіна Т.В. Правове регулювання
інформаційної діяльності: навчально-методичний. Одеська юридична академія.
2018. 150 с.
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https://pidruchniki.com/15931106/politologiya/pravove_regulyuvannya_informatsiyn
oyi_sferi_ukrayini
4.
Косиченко О.О., Махницький О.В. Захист службової інформації під час
використання електронної Web-пошти на основі асиметричного шифрування з
відкритим ключем за допомогою програми Mailvelope. Методичні
рекомендації. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Дніпро, 2018.36 с. http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/233?subject_page=1
5.
Краснобрижий І.В., Прокопов С.О., Рижков Е.В. Інформаційне
забезпечення професійної діяльності: навч. посіб. Дніпро: ДДУВС, 2018. 218 с.
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2046
6.
Методичні рекомендації проведення оперативно-тактичних навчань на
основі інформаційного моделювання дій нарядів та інших підрозділів
Національної поліції/ О.О. Акімова, О.С. Гавриш, О.В. Махницький, С.О.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Поняття про PGP. [Електронний ресурс] http://uа.wikipedia.org/wiki/PGP
2. Програма „Штирлиц” [Електронний ресурс] : www.softportal.com/software3560-shtirlits.html
3. Шифрування за допомогою PGP. [Електронний ресурс] : http://in1.com.ua/
article/18622/
4. Gartner: Топ-10 стратегических трендов развития технологий в 2019 году
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/2018/10/26/gartner- top-10trendov-razvitiya-texnologij/. - Назва з екрану.
5. Промислова революція [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Промислова_революція. - Назва з екрану.
6. Промислова революція в Англії (підручник) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://geomap.com.ua/uk-wh8/1203.html. - Назва з екрану.
7. Третя промислова революція [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Третя_промислова_революція- Назва з екрану.
8. Четверта промислова революція [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Четверта_промислова_революція- Назва з екрану.
9. Интернет-технологии в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://startov.ru/internet-tehnologii.html. - Назва з екрану.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Поняття інформаційної технології.
2. Третя і четверта промислові революції. Промисловість 4.0.
3. 10 технологічних трендів у 2019 році.
4. Основні напрямки використання штучного інтелекту кримінальними
угрупуваннями.
5. Напрями використання роботів кримінальними і терористичними
структурами.
6. Використання
3D-друку
кримінальними
і
терористичними
структурами.
7. Використання
досягнень
біотехнології
кримінальними
і
терористичними структурами.
8. Стратегічний підхід у використанні новітніх технологій цифрового
світу в попередженні злочинів.
9. Штучний інтелект і великі дані для запобігання злочинам.
Використання штучного інтелекту, великих даних і квантової криптографії для
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попередження фінансових шахрайств. Боротьба з біткойн-злочинністю та
використання технології блокчейн для попередження злочинів.
10. Використання для запобігання терористичним актам технологій, що
дозволяють бачити крізь стіни.
11. Глобальна навігаційна система і електронне стеження з метою
запобігання злочинам та актам тероризму.
12. Використання дронів проти браконьєрів, терористів і контрабандистів.
13. Застосування роботів в профілактичній і оперативній роботі поліції.
14. Нові технології прогнозування злочинної поведінки.
15. Єдина Інформаційна Система МВС України. Цілі і завдання.
16. Структура ЄІС.
17. Призначення підсистем ЄІС.
18. Електронний документообіг.
19. Геоінформаційні системи.
20. Системи відео-фіксації.
21. Ситуаційні центри. Цілі і завдання. Засоби реалізації.
22. Перспективи розвитку Інформаційного порталу Національної поліції
України.
23. Інформаційно-аналітичні системи кримінального аналізу в діяльності
НПУ.
24. Основні елементи аналітичної роботи працівників правоохоронних
органів.
25. Робота зі спеціалізованим аналітичним програмним комплексом IBM i2
Analysts Notebook.
26. Сучасні технологічні платформи взаємодії поліції з населенням.
27. Організація простого та розширеного пошуку інформації у пошукових
серверах глобальної мережі Інтернет.
28. Використання метапошукових серверів глобальної мережі Інтернет та
спеціалізованих метапошукових програмних комплексів.
29. Пошук людей в глобальній мережі за допомогою онлайн сервісів.
30. Використання довідково-інформаційних баз даних вільного доступу
(державних реєстрів).
31. Створення і редагування таблиць у MS Word.
32. Парольний захист документів у MS Word.
33. Створення текстових та спискових елементів у захищеному документі
за допомогою інструментів панелі «Форми». Злиття документів у MS
Word.

