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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

 

Навчальна дисципліна «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» присвячена вивченню комплексу актуальних питань, 

спрямованих на забезпечення підготовки правоохоронців, здатних ефективно, з максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, 

здійснювати виконання професійних завдань. 

Передумовою для вивчення навчальної дисципліни є опанування навичками і компетенціями, що пов’язаними з дисциплінами «Тактико-

спеціальна підготовка», «Судові та правоохоронні органи України», «Державна таємниця», «Забезпечення прав людини в правоохоронній 

діяльності». 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У процесі реалізації програми дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» формуються наступні компетентності із 

передбачених освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення, критичного, стратегічного, дизайн-мислення.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК14. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.  

СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки, спеціальних, оперативних та оперативно-технічних засобів, здійснення 

оперативно-розшукової діяльності.  

СК18. Здатність забезпечувати кібербезпеку, економічну та інформаційну безпеку держави, об’єктів критичної інфраструктури.  

СК19. Здатність забезпечувати охорону державної таємниці та працювати з носіями інформації з обмеженим доступом.  

Навчальна дисципліна «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» забезпечує досягнення програмних результатів навчання 
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(РН), передбачених освітньою програмою: 

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.  

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.  

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин.  

РН9. Користуватись державною системою урядового зв’язку, Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та 

реалізації державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку.  

РН18. Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, засоби фізичної сили); інформаційні системи, 

інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, 

бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.  

РН21. Організовувати заходи щодо режиму секретності та захисту інформації.  

 

 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- визначення категорії «інформація», її відмінність від термінів «дані», «відомості», «фактичні дані», «докази», «речові докази»; 

- чинну законодавчу правову регламентацію інформаційних процесів; 

- особливості виявлення, запобігання та розслідування злочинів в сучасних умовах інформатизації суспільства; 

- основні положення сучасного інформаційного право та відповідних правовідносин; 

- правове регулювання доступу до інформації; 

- сутність державної політики у сфері інформаційної діяльності; 

- основні заходи забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній діяльності; 

- конституційні та міжнародно-правові засади захисту інформаційних відносин; 

- основи правового регулювання інформаційних відносин у сферах персональних даних та масової інформації. 

 

Уміння: 

- застосовувати чинне законодавство, що регламентує інформаційні процеси; 

- застосовувати на практиці положення теорії оперативно-розшукової та слідчої інформації; 

- використовувати інформаційно-пошукові системи у виявленні, запобіганні та розслідуванні злочинів; 

- користуватися криміналістичними обліками у виявленні, запобіганні та розслідуванні злочинів; 

- застосовувати тактичні, технічні та технологічні прийоми інформаційного забезпечення провадження слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

4 120 20/ 6 20/ 4 88 / 110 1 2 Вибіркова 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Категорія «інформація»: вихідні положення та пізнавальне 

значення 
15 2 2 11 17 2 2 13 

Тема 2. Протидія злочинності в умовах інформатизації суспільства 15 2 2 11 17 2 2 13 

Тема 3. Інформаційне право та правовідносини 15 2 2 11 15 2 - 13 

Тема 4. Правове регулювання доступу до інформації 15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 5. Державна політика у сфері інформаційної діяльності 15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 6. Інформаційна безпека 15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 7. Конституційні та міжнародно-правові засади захисту 

інформаційних відносин 
15 2 2 11 14 - - 14 

Тема 8. Правове регулювання інформаційних відносин у сферах 

персональних даних та масової інформації 
15 2 2 11 15 - - 15 

Усього годин 120 16 16 88 120 6 4 110 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у пошуку 

та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Категорія «інформація»: вихідні положення та пізнавальне значення  

1. Вихідні положення категорії «інформація».  

2. Інформація як чинник усунення невизначеності. 

3. Концепція інформації як обмеження елементів різноманітності. 

2 2 

2 Тема 2. Протидія злочинності в умовах інформатизації суспільства 

1. Принципи та стратегічні напрями інформатизації суспільства. 

2. Характерні риси притаманні злочинності в умовах інформатизації суспільства. 

3. Можливості в обробленні інформації сучасних інформаційних технологій. 

2 2 

3 Тема 3. Інформаційне право та правовідносини 
1. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права. 

2. Поняття та зміст інформаційних правовідносини 

3. Об’єкти інформаційних правовідносин. 

2 - 

4 Тема 4. Правове регулювання доступу до інформації 
1. Поняття та основна характеристика публічної інформації. 

2. Принципи та забезпечення порядку доступу до публічної інформації. 

3. Види інформації з обмеженим доступом. 

2 - 

5 Тема 5. Державна політика у сфері інформаційної діяльності 
1. Головні етапи процесу правового регулювання суспільних інформаційних відносин. 

2. Завдання державної політики в галузі інформаційних ресурсів. 

3. Зміст інформаційної функції держави. 

4. Визначення та головні напрями державної інформаційної політики. 

2 - 

6 Тема 6. Інформаційна безпека 
1. Визначення поняття «інформаційна безпека». 

2. Основні характеристики інформаційної безпеки. 

3. Рівні та види інформаційної безпеки.  

2 - 

7 Тема 7. Конституційні та міжнародно-правові засади захисту інформаційних відносин 2 - 
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1. Інформаційні права та обов’язки людини і громадянина, суспільства і держави. 

2. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права. 

3. Види типових правових систем. 

8 Тема 8. Правове регулювання інформаційних відносин у сферах персональних даних та масової 

інформації 

1. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері персональних даних. 

2. Суб’єкти правовідносин, пов’язаних з персональними даними, їх права. 

3. Обробка персональних даних та її види. 

4. Поняття володілець бази персональних даних. 

2 - 

  

Всього 
16 4 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

 

Тематика і питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 Тема 1. Категорія «інформація»: вихідні положення та пізнавальне значення  

1. Вихідні положення категорії «інформація».  

2. Інформація як чинник усунення невизначеності. 

3. Концепція інформації як обмеження елементів різноманітності. 

Реферат 

Основні вимоги до інформації у правоохоронній сфері. 

11 13 

2 Тема 2. Протидія злочинності в умовах інформатизації суспільства 

1. Принципи та стратегічні напрями інформатизації суспільства. 

2. Характерні риси притаманні злочинності в умовах інформатизації суспільства. 

3. Можливості в обробленні інформації сучасних інформаційних технологій. 

Реферат 

11 13 
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Вимоги, що висуваються до правоохоронців в умовах інформатизації суспільства. 

3 Тема 3. Інформаційне право та правовідносини 

1. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права. 

2. Поняття та зміст інформаційних правовідносини 

3. Об’єкти інформаційних правовідносин. 

Реферати 

1. Системно-структурна характеристика інформаційного права. 

2. Структура інформаційних правовідносин. 

11 13 

4 Тема 4. Правове регулювання доступу до інформації 

1. Поняття та основна характеристика публічної інформації. 

2. Принципи та забезпечення порядку доступу до публічної інформації. 

3. Види інформації з обмеженим доступом. 

Реферати 
1. Види контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації. 

2. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 

11 14 

5 Тема 5. Державна політика у сфері інформаційної діяльності 

1. Головні етапи процесу правового регулювання суспільних інформаційних відносин. 

2. Завдання державної політики в галузі інформаційних ресурсів. 

3. Зміст інформаційної функції держави. 

4. Визначення та головні напрями державної інформаційної політики. 

Реферати 
1. Національна програма інформатизації, її мета та основні сфери. 

2. Види діяльності держави у сфері інформатизації. 

11 14 

6 Тема 6. Інформаційна безпека 

1. Визначення поняття «інформаційна безпека». 

2. Основні характеристики інформаційної безпеки. 

3. Рівні та види інформаційної безпеки. 

Реферати 
1. Види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері.  

2. Визначення понять «інформаційний патронат», «інформаційна кооперація», «інформаційна війна», 

«інформаційний тероризм». 

3. Мета функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки, її структура. 

11 14 

7 Тема 7. Конституційні та міжнародно-правові засади захисту інформаційних відносин 

1. Інформаційні права та обов’язки людини і громадянина, суспільства і держави. 

2. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права. 

3. Види типових правових систем. 

Реферати 

11 14 
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1. Принципи міжнародного інформаційного права. 

2. Напрямки міжнародного інформаційного співробітництва. 

8 Тема 8. Правове регулювання інформаційних відносин у сферах персональних даних та масової 

інформації 

1. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері персональних даних. 

2. Суб’єкти правовідносин, пов’язаних з персональними даними, їх права. 

3. Обробка персональних даних та її види. 

4. Поняття володілець бази персональних даних. 

Реферати 
1. Порядок використання персональних даних. 

2. Порядок доступу до персональних даних. 

3. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних. 

4. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації. 

5. Права та обов’язки журналіста. 

11 15 

  

Всього 
88 110 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  

Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік 

 

Питання до заліку 

1. Вихідні положення категорії «інформація».  

2. Інформація як чинник усунення невизначеності. 

3. Концепція інформації як обмеження елементів різноманітності. 

4. Основні вимоги до інформації у правоохоронній сфері. 

5. Принципи та стратегічні напрями інформатизації суспільства. 

6. Характерні риси притаманні злочинності в умовах інформатизації суспільства. 

7. Можливості в обробленні інформації сучасних інформаційних технологій. 
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8. Вимоги, що висуваються до правоохоронців в умовах інформатизації суспільства. 

9. Поняття, сутність, зміст та структура інформаційного права. 

10. Поняття та зміст інформаційних правовідносини 

11. Об’єкти інформаційних правовідносин. 

12. Системно-структурна характеристика інформаційного права. 

13. Структура інформаційних правовідносин. 

14. Поняття та основна характеристика публічної інформації. 

15. Принципи та забезпечення порядку доступу до публічної інформації. 

16. Види інформації з обмеженим доступом. 

17. Види контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації. 

18. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. 

19. Головні етапи процесу правового регулювання суспільних інформаційних відносин. 

20. Завдання державної політики в галузі інформаційних ресурсів. 

21. Зміст інформаційної функції держави. 

22. Визначення та головні напрями державної інформаційної політики. 

23. Національна програма інформатизації, її мета та основні сфери. 

24. Види діяльності держави у сфері інформатизації. 

25. Визначення поняття «інформаційна безпека». 

26. Основні характеристики інформаційної безпеки. 

27. Рівні та види інформаційної безпеки. 

28. Види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері.  

29. Визначення понять «інформаційний патронат», «інформаційна кооперація», «інформаційна війна», «інформаційний тероризм». 

30. Мета функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки, її структура. 

31. Інформаційні права та обов’язки людини і громадянина, суспільства і держави. 

32. Поняття та основні категорії міжнародного інформаційного права. 

33. Види типових правових систем. 

34. Принципи міжнародного інформаційного права. 

35. Напрямки міжнародного інформаційного співробітництва. 

36. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері персональних даних. 

37. Суб’єкти правовідносин, пов’язаних з персональними даними, їх права. 

38. Обробка персональних даних та її види. 

39. Поняття володілець бази персональних даних. 

40. Порядок використання персональних даних. 

41. Порядок доступу до персональних даних. 

42. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних. 

43. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації. 

44. Права та обов’язки журналіста. 
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

 

Всього балів  

 

100 

 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

                                                                 
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 

 

100 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

  

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

                                                                 
2
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 

 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє 

активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні 

відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та 

активність у науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 

- Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Логінова Н.І., Дробожур Р.Р. Правовий захист інформації: навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 264 с. 

2. Бем М.В., Городиський І.М., Саттон Г., Родіоненко О.М. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти: 

науково-практичний посібник. Київ: К.І.С., 2015. 220 с. 

3. Доступ до публічної інформації: практичний посібник для державних службовців. Київ: Національне агентство України з питань 

державної служби, 2012. 22 с. 

4. Куліш А.М., Кобзєва Т.А., Шапіро В.С. Інформаційне право України: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 

2016. 108 с. 

5. Кукарін О.Б. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посібник. Київ: НАДУ, 2015. 84 с. 

 

Допоміжна 

6. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Злота миля, 2012. 620 с. 

7. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 272 с. 

8. Подобний О. О. Актуальні аспекти вдосконалення оперативно-розшукового і кримінально-процесуального законодавства. Сучасні 

проблеми правового, економічного і соціального розвитку держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 

2012 р.). Харків: ХНУВС, 2012. С. 271-274. 

9. Подобний О. О., Пасечник М. Л. Організаційні заходи забезпечення слідчої таємниці, пов’язані зі створенням слідчо-оперативних груп. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 45. С. 136-139. 
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