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1. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Форми самостійної робота студентів, які вивчають курс «Теорія безпеки
соціальних систем»:
1. Вивчення окремих питань курсу за допомогою опорного конспекту
лекцій, базового підручника, додаткової літератури, що рекомендується
робочою навчальною програмою та викладачем.
2. Опрацювання рефератів, доповідей та інших творчих і дослідницьких
робіт.
3. Підготовка до семінарів і практичних занять.
4. Написання статей для опублікування у збірниках наукових праць
навчальних закладів, науково-дослідних установ, спеціалізованих фахових
часописах, матеріалах наукових та науково-практичних конференцій.

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тематика рефератів, доповідей, есе
1. Історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності:
найважливіші етапи
2. Використання методів прогнозування та планування при проведенні
аналітичних досліджень
3. Морально-етичні

аспекти

у

сфері

інформаційно-аналітичної

діяльності
4. Основні положення міжнародного кодексу ICC/ESOMAR та Кодекс
професіоналів ділової розвідки (SCIP)
5. Структура бізнес планування
6. Врахування цінності інформації на етапі планування процесу збору
інформації
7. Інформаційні шуми, бар’єри та їх вплив на якісні та кількісні
показники інформації
8. Моніторинг, як один із інструментів аналізу та обробки інформації
9. Характеристика програмного забезпечення конкурентної розвідки
10. Оцінка достовірності висловлювань
11. Класифікація висловлювань з точки зору носія інформації
12. Визначення поняття чорний PR та форми його прояву
13. Особливості інформаційно-аналітичної роботи при виявленні
чорного PR
14. Дослідження частково змінених документів
15. Встановлення прихованої інформації
16. Методи дослідження почерку і підпису
17. Особливості класифікації ресурсів Інтернет
18. Методи пошуку інформації в Інтернет
19. Мова запитів в основних пошукових системах Google, I.ua, Ukr.net,
Meta.ua, Poshukach.com, Shukalka.com.ua

20. Оператори пошуку на певному сайті та оператор посилання (link) та
їх використання в конкурентній розвідці
21. Ручний та автоматизований способи моніторингу
22. Бібліотеки як універсальна форма інформаційного посередництва
23. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного посередництва
24. Суспільно-інформаційна роль реклами
25. Класифікація форм соціальних комунікацій
26. Технологія пошуку інформації з використанням соціальних мереж
27. Особливості перевірки іноземних партнерів
28. Алгоритм перевірки і аналізу іноземного партнера
29. Характеристика інформаційних систем, що спеціалізуються на зборі
інформації про компанії
30. Особливості збору інформації за участю в конкурсних торгах
31. Алгоритми аналізу документів отриманих від: претендентів на
участь у торгах
32. Учасників розміщення державного замовлення для участі в торгах
33. Інформаційні технології, що використовуються учасниками торгів
34. Класифікація ризиків кредитування
35. Скорингові моделі, визначення кредитної історії або андеррайтинг
для оцінки кредитоспроможності
36. Виявлення зв’язків з метою монополізації ринку
37. Семантичні мережі в інформаційно-аналітичній діяльності
38. Програмні комплекси для автоматизованої обробки семантичних
мереж: MS Visio, WordNet, SNePS, Business3.biz
39. Crystal Reports XI Release 2 для складання аналітичних документів
40. Системи штучного інтелекту (Artificial Intelligence ) та нейронні
мережі (Neural Networks) в системах підтримки прийняття рішень
41. Характеристика

основних

пакетів

прикладних

програм

та

функціональних інформаційних технологій, які використовуються на
підприємствах України для розв’язання аналітичних задач

42. Основні класифікації загроз інформаційної безпеки
43. Взаємозв’язок різних видів загроз
44. Цілі і завдання захисту інформації
45. Комплекс заходів по захисту інформації
46. Ієрархічні рівні організації ІАД
47. Специфіка організації інформаційних послуг в сфері управління

3. ОБСЯГИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ
Обсяги самостійної роботи магістрантів за темами наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги самостійної роботи магістрантів
№
з/п

Назва теми

Тема 1. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного
забезпечення системи безпеки підприємств
Тема 2. Роль інформаційно-аналітичної діяльності в
2
забезпеченні безпеки суб’єктів господарювання
3 Тема 3. Інформаційні потреби споживачів
4 Тема 4. Процес збору, обробки і аналізу інформації
5 Тема 5. Оцінка достовірності інформації
Тема 6. Експертиза документів з метою виявлення підробок,
6
фальсифікацій і помилкових відомостей
Тема 7. Особливості роботи з використанням відкритих
7
джерел інформації
Тема 8. Комунікаційний процес як суспільна функція
8
інформаційно-аналітичної діяльності
Тема 9. Збір і обробка інформації для оцінки економічної
9
спроможності підприємств
Тема 10. Порядок оформлення звітних матеріалів і
10 презентації
результатів
інформаційно-аналітичного
забезпечення
Тема 11. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційно11
аналітичної діяльності
Тема 12. Інформаційна безпека в системі інформаційно12
аналітичного забезпечення
Тема 13. Практика організації інформаційно-аналітичної
13
діяльності на підприємстві
Разом
1

Кількість
годин
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
90

