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Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального 

аналізу» є одержання здобувачами теоретичних знань і набуття ними 

практичних навичок і умінь щодо кримінального аналізу інформації про 

злочинну діяльність під час здійснення оперативно-розшукового та 

кримінального провадження. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Інформаційні 

технології», «Інформаційне забезпечення професійної діяльності», 

«Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність». 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Основи кримінального 

аналізу»: 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

– сутність та завдання кримінального аналізу, його види; 

– правові основи кримінального аналізу в органах та підрозділах 

Національної поліції; 

– методи кримінального аналізу; 

– загальні засади організації кримінального аналізу під час оперативно-

розшукового та кримінального провадження; 

– етапи процесу кримінального аналізу; 

– інформаційні ресурси, які використовуються під час кримінального 

аналізу; 

вміти: 

– здійснювати пошук інформації з відкритих джерел; 

– аналізувати та оцінювати оперативну обстановку в цілому та за видами 

злочинної діяльності; 

– аналізувати та оцінювати інформацію по матеріалам оперативно-

розшукового та кримінального провадження; 

– оцінювати джерела інформації;  

– складати схеми зв’язків, злочинної діяльності; 

– прогнозувати криміногенні ситуації; 

– взаємодіяти з підрозділами кримінального аналізу. 

Обсяг навчальної дисципліни: Додаток 1, 2. 


