
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО АТЕСТАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ» 

 

1. Діяльність поліції, керована аналітикою (ILP). 

2. Переваги та недоліки запровадження ILP в діяльності Національної 

поліції України. 

3. Кримінальний аналіз в діяльності Національної поліції України. 

4. Кримінальній аналіз як засіб підвищення ефективності боротьби зі 

злочинністю. 

5. Поняття та особливості кримінального аналізу. 

6. Завдання та принципи кримінального аналізу. 

7. Види кримінального аналізу: загальна характеристика. 

8. Оперативний кримінальний аналіз. 

9. Зміст тактичного кримінального аналізу. 

10. Стратегічний кримінальний аналіз. 

11. Особи, уповноважені на замовлення та проведення кримінального 

аналізу. 

12. Підстави відмови у проведенні кримінального аналізу. 

13. Основні етапи кримінального аналізу. 

14. Джерела інформації для проведення кримінального аналізу. 

15. Особливості пошуку інформації у відкритих джерелах. 

16. Схеми, які використовуються у кримінальному аналізі, та правила їх 

побудови. 

17. Методологія проведення кримінального аналізу: ANACAPA. 

18. Основні складові схеми подій. 

19. Загальні вимоги до побудови схем в кримінальному аналізі. 

20. Типи висновків, одержаних за результатами кримінального аналізу. 

21. Особливості оформлення результатів кримінального аналізу. 

22. Програмне забезпечення кримінального аналізу: загальна 

характеристика. 

23. Принципи інформаційно-аналітичної роботи. 

24. Оцінка інформації у кримінальному аналізі. 

25. Історія виникнення кримінального аналізу. 

26. Використання результатів кримінального аналізу в боротьбі зі 

злочинністю. 

27. Кримінальний аналіз: поняття та особливості. 

28. Інформаційно-аналітичне забезпечення кримінального аналізу. 

29. Міжнародний досвід використання кримінального аналізу у боротьбі зі 

злочинністю. 

30. Підрозділи, що здійснюють кримінальний аналіз. 
 

 

 

 

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Сучасні проблеми протидії корупції в державі. 

План брифінгу має наступну структуру: 

 

а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати  вашого аналізу з  даної 

проблематики  на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Насильство в сім’ї: причини та напрями запобігання. 

План брифінгу має наступну структуру: 

а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики  на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Кіберзлочинність як загроза національній безпеці держави. 

План брифінгу має наступну структуру: 

а) Вступ. 

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи її 

запобігання. 

План брифінгу має наступну структуру: 



 а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Злочини проти довкілля. Екологічна безпека держави – шляхи 

удосконалення. 

План брифінгу має наступну структуру: 

 а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Наркоманія – як соціальна проблема. 

План брифінгу має наступну структуру: 

 а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики. 

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Протидія економічній злочинності в Україні: стан та проблеми. 

План брифінгу має наступну структуру: 

а) Вступ. 

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  



Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Посилення відповідальності за порушення правил дорожнього 

руху – як обов’язковий засіб профілактики. 

План брифінгу має наступну структуру: 

 

 а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Протидія та попередження булінгу в закладах освіти. 

План брифінгу має наступну структуру: 

а) Вступ. 

 Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

 б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики.   

 

Складіть план брифінгу. 

ТЕМА: Злочини проти життя та здоров’я  особи. 

 

План брифінгу має наступну структуру: 

а) Вступ.  

Вступ повинен бути коротким і окреслювати цілі брифінгу. Ступінь 

відкритості інформації та можливість її розповсюдження повинна бути 

оголошена на початку брифінгу.  

б) Виклад умовиводів.  

Ваша аудиторія повинна знати результати вашого аналізу 

проблематики на самому початку. 

в) Основний зміст матеріалу, недоліки та позитивні сторони. 

г) Рекомендації щодо покращення ситуації з даної проблематики. 


