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У контексті постійної інформатизації суспільства, необхідності
опрацювання значних масивів інформації та даних у всіх сферах
професійної
діяльності
зростає
роль
використання системного
методологічного інструментарію, який комплексно утворює окремий
напрям діяльності – аналітичну роботу. Безумовно, професійна діяльність
юриста, незалежно від спеціалізації професійного спрямування вимагає
уміння швидко оцінювати ситуацію, прораховувати можливі моделі її
розвитку та наслідки, які можуть настати внаслідок реалізації конкретних
моделей. Інтенсивність сучасного життя, у таких умовах, вимагає прийняття
швидких рішень, що безпосередньо пов’язано із наявністю глибоких умінь
та навичок аналітичної роботи та системного мислення.
У своїй практичній діяльності юристи зазнають певних труднощів із

застосуванням аналітичних методів роботи, зокрема й таких, які достатньо
ґрунтовно розробленні та апробовані в інших галузях знань та формах
професійної діяльності, зокрема бізнес-консалтингу та економіки. Крім того,
необхідно звернути увагу й на суттєву трансформацію професійної сфери
діяльності юристів, які на сучасному етапі доволі часто виконують функції
комплексного консалтингу суб’єктів господарської діяльності та фізичних
осіб і повинні вміти оцінювати не лише правові ризики та наслідки певних
діянь, а й економічних, етичний та соціальний вплив тих чи інших рішень.
Навчальна дисципліна присвячена вивченню теоретичних основ
аналітичної роботи, опануванню студентами прикладних навиків щодо
використання різних методів аналітичної роботи у залежності від
конкретних прикладних ситуацій. Значна частина курсу присвячена
опануванню студентами конкретних прийомів щодо проведення аналізу та
встановлення кореляцій та залежностей між різними подіями та явищами.
Детально досліджуються проблеми використання методів аналітичної
роботи під час розв’язання конкретних прикладних кейсів.

Мета
навчальн
ої
дисципліни
Мова
викладання

Метою навчальної дисципліни «Основи аналітичної роботи у професійній
діяльності юриста» є засвоєння студентами теоретичних положень щодо
закономірностей використання аналітичних методів роботи, основ роботи
аналітичних програмних комплексів та отримання ними знань, навичок,
вмінь для успішного використання у практичній діяльності за відповідною
професійною спрямованістю.
Українська

Навчальне
навантаження
Денна форма

Лекції,
год.
14

Практичні заняття,
год.
18

Самостійна
робота, год.
58

Обсяг,
кредит
и
ЄКТС
3/90

Результати навчання
Символ
ПРН

ПРНА01
ПРНА04
ПРНП01
ПРНП03

Після успішного завершення
Методи
Методи оцінювання
цього модуля здобувач вищої
викладання і
досягнення ПРН
освіти буде:
навчання
Розуміти сутність поняття, сутність
аналітичної роботи. Уміти
формулювати та розуміти зміст
лекція,
основних функцій аналітичної роботи
у діяльності юриста. Уміти ранжувати практичні
поточне оцінювання,
заняття,
функції аналітичної роботи у
тестування,
самостійне
залежності від професійної
огляд аналізу літератури та
навчання,
спрямованості. Дискутувати щодо
матеріалів практики
окремих положень теорії систем та консультації
викладача
системного мислення, теорії
діагностики; теорії моделювання та
прогнозування.

ПРНК05
ПРНП01
ПРНА01
ПРНА04

Формулювати висновки на основі
використання аналітичних методів,
зокрема: синтезу, аналізу,
моделювання, прогнозування,
ідентифікації. Уміти будувати
кореляційні залежності між подіями,
особами і фактами.

лекція,
практичні
заняття,
самостійне
навчання,
консультації
викладача

ПРНК01
ПРНК03
ПРНА04
ПРНП03

Обговорювати та дискутувати щодо
сутності аналітичних методів та
основних напрямів їх використання.
Визначати оптимальні алгоритми
прийняття рішень на основі
аналітичного інструментарію.

лекція,
практичні
поточне оцінювання,
заняття,
тестування,
самостійне
огляд аналізу літератури та
навчання,
матеріалів практики
консультації
викладача

ПРНА01
ПРНА04
ПРНП01
ПРНП03

Характеризувати основні об’єкти
аналітичної роботи у діяльності
юриста. Уміти систематизувати
методи аналітичного дослідження
об’єкта у залежності від його
сутності. Розуміти типові моделі
побудови кореляційних залежностей
між елементами окремого об’єкта
аналітичної роботи.

лекція,
практичні
поточне оцінювання,
заняття,
тестування,
самостійне
огляд аналізу літератури та
навчання,
матеріалів практики
консультації
викладача

ПРНК01
ПРНК08

Уміти використовувати психологічні
лекція,
прийоми під час отримання даних для
практичні
аналітичної роботи з ідеальних
поточне оцінювання,
заняття,
джерел інформації. Отримати навики
тестування,
самостійне
щодо усунення психологічних
огляд аналізу літератури та
навчання,
чинників, які перешкоджають
матеріалів практики
консультації
отриманню об’єктивних даних для
викладача
аналітичної роботи.

ПРНК05
ПРНА01
ПРНП01

лекція,
практичні
поточне оцінювання,
заняття,
тестування,
самостійне
огляд аналізу літератури та
навчання,
матеріалів практики
консультації
викладача
лекція,
практичні
поточне оцінювання,
заняття,
тестування,
самостійне
огляд аналізу літератури та
навчання,
матеріалів практики
консультації
викладача

ПРНК01
ПРНК03
ПРНП01
ПРНП03
ПРНА04

Синтезувати теорію і практику під
час розв’язання конкретних кейсів та
формування аналітичних продуктів.

Розв’язувати ситуації, що виникають
у професійній діяльності на основі
методів аналітичної роботи.

поточне оцінювання,
тестування,
огляд аналізу літератури та
матеріалів практики

Тема за
п/п

Назва теми

Посилання
на ПРН

Поняття, значення та функції аналітичної
роботи у професійній діяльності юриста

1,2,3,4,5,6,7

Тема 2.

Основні методи сучасної аналітичної
роботи

1,2,3,4,5,6,7

Тема 3.

Типові об’єкти аналітичної роботи у
діяльності юриста

1,2,3,4,5,6,7

Тема 4.

Психологічні основи аналітичної роботи

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

Тема 5.

Кримінальний аналіз як самостійний
напрям роботи правоохоронних органів

Тема 6.

Основи аналітичного моделювання та
прогнозування

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

Тема 7.

Продукти аналітичної роботи та напрями їх
використання у професійній діяльності
юриста

Тема 1.

Список основної
літератури

Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Л/ПЗ/СРЗ, год.
(денна ф/н)

2/4/9

2/2/9

2/2/8
2/2/8

2/4/8

2/2/8

2/2/8

1. Мовчан А.В. Інформаційно-аналітична робота в оперативнорозшуковій діяльності Національної поліції. Львів. ЛьДУВС. 2017.
244 с.
2. Варненко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навчальний
посібник. К.: Університет “Україна”. 2014. 477 с.
3. Манзюк О. Цілі та завдання аналітичної діяльності у сфері
інформаційних відносин. Підприємництво, господарство і право.
2018. №1. С.110-113
4. Світвуд А. Маркетингова аналітика. Наш Формат. 2018. 368 с.
5. О’Ніл К. Big Data. Зброя математичного знищення. 2019. 336 с.
6. Вайгенд А. Big Data. Вся технология в одной книге. 2020. 384 с.
7. Тетлок Ф. Суперпрогнозування. Мистецтво та наука передбачення.
Наш Формат. 2018. 368 с.
8. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована
розвідувальною аналітикою: навчальний посібник. Київ.
“Видавництво Людмила”. 2019. 124 с.
9. Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика: навчальний
посібник. Одеса РВВ ОДУВС. 2019. 216 с.
Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне
виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела
інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ
“ОЮА” визначено у Положенні про дотримання академічної
доброчесності в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-educationukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-vnu-oyua
Шкала
оцінювання
Оцінка
A

Бали
90-100

B
C
D

82-89
75-81
67-74

E

60-66

Fx

35-59

F

1-34

Опис
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковимповторним
курсом

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти
Види навантаження
Кількість кредитів/год

Середня кількість год. на кожен вид
(денна форма)
3/90 год.

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:

32

● Лекційні заняття, год.

14

● практичні заняття, год.

18

● семінарські заняття, год.

-

● лабораторні заняття, год.

-

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
● контрольні роботи, к-сть/год.
● індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
● підготовка
до
аудиторних
занять
та
контрольнихзаходів, год.
Екзамен
Залік

58
18
40
+

