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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРОБЛЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

У статті розглянуто основні загальні характеристики й типові проблеми
інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ України
як самостійної системи управління правоохоронною діяльністю відомства;
принципи та пріоритети організації інформаційно-аналітичної діяльності в
напрямі вивчення проблем забезпечення правопорядку й громадської безпе
ки.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, протидія злочинності, ін
формаційно-аналітична система, інформаційно-аналітична робота, характеристика
інформаційно-аналітичної діяльності, управління правоохоронним органом.
Постановка проблеми. Результативність боротьби зі злочинними
діянн ям и в правоохоронній діяльності залежить від належної організації
її інф ормаційного забезпечення, щ о представляє собою систему збору,
оброблення, накопичення й використання інф ормації, щ о має значення
для виявлення, попередж ення й розслідування злочинних проявів.
О собливе значення для еф ективної діяльн ості підрозділів Д епарта
менту інф ормаційно-аналітичного забезпечення М ВС У країни має будьяка соціальна інф ормація, щ о містить відомості, які можна використову
вати для протидії злочинності. Такі відомості повинні стосуватися всього
процесу протидії злочинності або якого-небудь його елементу, бути кон
кретними, достатньо повн им и й достовірними.
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Проведений нами аналіз підсистем, характерних для організації інфор
маційно-аналітичного забезпечення ОВС, свідчить про відсутність стрижне
вих вертикальних структур, які вочевидь мають виконувати профільні
підрозділи в територіальних органах, у результаті чого підсистема інфор
маційно-аналітичної діяльності набуває поліцентричного характеру.
О бґрунтованість такого підходу д о організації інф ормаційноаналіти чн ої діяльності зумовлена тим, щ о має місце специф іка по різних
н апрям ах діяльності, щ о припускає найбільш еф ективне забезпечення
інф ормацією ф ахівцями того напряму, д е в подальш ому планується ви
користовувати підготовлену інформацію.
А наліз остан ніх дослідж ень і публікацій. Д ослідж енню різно
манітних аспектів і напрямів інф ормаційного забезпечення діяльності
оперативних підрозділів ОВС М ВС У країни приділяли увагу такі сучасні
українські вчені, як К.В. А нтонов, О .М Бандурка, Б.І. Бараненко,
Г.М. Бірюков, Е.О. Дідоренко, О.Ф. Долженков, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв,
В.І. Л ебеденко, Д.А. М ихайличенко, Д.Й. Никифорчук, Ю .Ю . Орлов,
М.А. П огорецький, Б.Г. Розовський, В.В. Ш ендрик, І.Р. Ш инкаренко, І.Ф.
Хараберю ш та ін.). Н аукові праці згаданих учених характеризую ться
дуже ш ироким спектром піднятих у них проблем. Сьогодні ці питання
залиш аю ться предметом наукових розробок і молодих українських уче
них, які ратую ть за становлення норм і підвищ ення еф ективності інф ор
маційно-аналітичного забезпечення правоохоронної діяльн ості ОВС. Ми
ж розглянемо лиш е деякі сучасні аспекти й проблеми інф ормаційного
забезпечення діяльн ості ОВС.
Ф орм ування цілей. М етою статті є розгляд основних загальних ха
рактери стик і типових проблем інф ормаційно-аналітичного забезпечен
ня органів внутріш ніх справ України я к сам остійн ої системи управління
правоохоронною діяльн істю відомства, принципів та пріоритетів ор
ганізації інф ормаційно-аналітичної діяльності в напрямі вивчення про
блем забезпечення правопорядку й громадської безпеки.
Виклад основного матеріалу. О днією з умов успіш ного виріш ення
завдань у сф ері протидії злочинності є попередній збір, оброблення,
накопичення й наступний аналіз інф ормації, щ о вказує на різні ознаки
протиправної діяльності.
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів внутрішніх справ
(далі - ОВС) являє собою самостійну систему, яка характеризується певними
принципами організації та управління, щ о має властиві їй функції й чітко
сформульовані цілі розвитку я к на найближчий, так і на перспективний
періоди, і складається із підсистем, між якими існують стійкі структурні
зв'язки. Інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно входить у
систему управління правоохоронним органом, забезпечуючи у своїй діяль
ності досягнення завдань і цілей створення останнього.
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Наразі інформаційно-аналітичною діяльністю в ОВС зайняті різні
адміністративні підсистеми. Я к свідчить аналіз організації інформаційноаналітичної діяльності ОВС, її елементи розосереджені по різних напрямах
відомчого управління. Більшість фахівців, які займаються в територіальних
органах інформаційно-аналітичною роботою, також розосереджені по
різних підрозділах і службах.
Характеризуючи відомчу інформаційно-аналітичну систему слід за
значити, щ о вона належить д о числа стійких утворень, які дію ть протягом
значного періоду часу. Тому для неї характерний стійкий тип зв'язків як
усередині системи, так і між системою і середовищем діяльності підрозділів
ОВС. Це відбивається, зокрема, у довготривалому характері відносин між
ланками однієї системи, у повторюваності ситуацій узаємодії та однако
вості при їх вирішенні, у сталості адміністративних процедур, у стабіль
ності комунікаційної структури тощо. Основою такого роду стійкості слу
гує нормативна урегульованість відносин, а також певним чином кадрова і
«процесуальна» послідовність у сфері відомчого регулювання.
Результуючим
показником
характеристики
інф ормаційноаналіти чн ої діяльності О ВС є її цілісність, певна ф ункціональна відособ
лен ість і обмеж еність від середовищ а [1, с. 44].
Зазначимо, щ о вивчення існуючих інформаційних банків даних право
охоронних органів основних суб'єктів протидії кримінальним загрозам пока
зує, щ о практично вся система інформаційно-аналітичної роботи, включаю
чи її криміналістичну, оперативно-розшукову та кримінально-процесуальну
складові, використовується для забезпечення розслідування вже скоєних зло
чинів, а не на завчасне їх виявлення. Ця проблема типова і д л я ОВС, систе
ма інф ормаційного забезпечення яких не націлена на пош ук і накопи
чення інф ормації, за допом огою яко ї мож ливо передбачити розви ток
кримінальних подій і вживати попереджувальні заходи.
До систем інф ормаційно-аналітичного забезпечення сьогодні
об'єкти вн о пред'являю ться все нові вимоги, пов'язані з їх здатністю не
тільки вивчати й прогнозувати н а основі систем ного підходу внутріш ні
протиріччя в розвитку держ ав, регіонів, але й ф ормулю вати нетривіальні
проблеми на основі нових концептуальних і методологічних підходів [2].
Ідеться про вироблення оновлених принципів та пріоритетів ор
ганізац ії інф ормаційно-аналітичної діяльн ості в галузі вивчення про
блем забезпечення правопорядку й громадської безпеки, щ о адекватно
відображаю ть тенденції, пов'язані з виникненням нових кримінальних
небезпек, загроз, ризиків. О собливе значення в діяльності інф ормаційноаналітичних підрозділів набуває аналіз, власне, ендогенних реакцій еко
номіки, соціальної, політичної, духовної, норм ативно-ціннісної сфер, а
також сама ступінь керованості цими реакціями при використанні тих чи
інш их способів держ авн ого регулювання.
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Інформаційно-аналітична робота, як уже нами підкреслювалося - це ба
гаторівневий процес, особливості якого залежать від характеру та спрямова
ності завдань, використовуваних засобів і методів, організаційноуправлінської структури об'єкта.
Стосовно до нашої проблематики, інформаційно-аналітична робота на
рівні окремого регіону обслуговування повинна, передусім, виводити на ро
зуміння й виявлення основних труднощів і протиріч, щ о перешкоджають
динамічному розвитку правоохоронної системи регіональної організації.
Крім того, її цілі полягають у виявленні факторів і сил, які впливають на цю
проблему, ретельному вивченні важливих аспектів узаємозв'язку між розгля
нутою проблемою й загальними цілями організації, визначення, наскільки
регіональна організація здатна здійснювати зміни й вирішувати проблеми.
Виявлення подібних проблем і суперечностей у розвитку правоохо
ронної систем и регіональної організації є умовою для подальш ого виро
блення управлінських ріш ень про необхідність управлінського впливу,
його спрямованості й вибору адекватних засобів.
Але головне, інформаційно-аналітична робота покликана виконати ос
новне завдання - дати цілісне, усебічне уявлення про проблеми в правоохо
ронній сфері регіону. Адже такі проблеми завжди обумовлені конкретною
обстановкою, тобто комплексом певних умов. Але при цьому вони не відо
кремлені від інших соціальних проблем, а пов'язані. Л огічно, щ о інф ор
маційно-аналітична робота складається і реалізується за допомогою та
ких процедур: а) виявлення правоохоронної проблеми; б) збір дан их про
оперативну обстановку; в) аналіз даних; г) синтез; д) висновок.
П очатковим етапом у цьому процесі є стадія, п ов'язан а з виявленням
та ідентиф ікацією правоохоронної проблеми. Проте в цьому випадку
слід брати до уваги такі аспекти: за своєю сутністю така проблема завж ди
є усвідомленим протиріччям, яке виразилося в стурбованості органів
державного управління, людей, стала мотивувати діяльність по перетворен
ню існуючого порядку речей. Значить, проблема завжди пов'язана органічно
з поняттям норми. Отже, правоохоронна проблема, будучи «вписаною» у
певний соціальний контекст, фіксує саме суспільний характер проблеми.
Крім того, інф ормаційно-аналітична діяльність може вказати на пробле
му, яка існує щ е в латентному вигляді, щ е не проявила себе достатньо, не
отримала відображення на рівні масової свідомості.
Є й інш а сторона питання. Н авіть якщ о виявлення тенденцій до за
гострення криміногенної ситуації в регіоні отримало суспільне й
політичне визнання, виникає досить багато питань, п ов'язан их з іденти
ф ікацією її сутності, причин, ш ляхів подолання.
Звідси значимість наступного етапу діагностичного процесу - збору да
них про проблему. Ідеться про збір необхідної інформації щ одо стану про
блеми, її характеру, реальної картини. Тут найбільш використовуваними
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виявляються історико-генетичні та структурно-функціональні методи. Історико-генетичні методи орієнтовані на визначення часу, витоків і причин
зародження проблеми, відстеження ступеня її прояву на різних стадіях жит
тєдіяльності регіональної системи. Украй важливим виявляється встановлен
ня ступеня соціальної спадковості «хвороби», її зв'язності з певними тра
диційними установками, стереотипами поведінки і сприйняття.
Структурно-функціональні методи передбачають отримання даних про
поточний стан правоохоронної проблеми, виявленні її зв'язків, елементів.
Отримана інформація виступає як у кількісних, так і в якісних показни
ках. Кількісна інформація про проблему являє собою набір (систему) даних
про стан тих чи інших її компонентів, щ о піддаються прямому кількісному
вимірюванню (дані про витрати на профілактику злочинності в регіоні, се
редньої тривалості життя, рівні доходів верств населення, схильних кри
мінальної залежності, характері їх побуту, рівні освіти, видах злочинів тощо).
Кількісні дані є найважливішими показниками, щ о дозволяють ідентифіку
вати болючі точки в правоохоронній системі регіону. Проте в цілому вони
носять безособовий характер, залишають «за кадром» суб'єктивні оцінки,
абсолютизують можливості апріорних суджень і позитивних теорій.
Тобто, кількісна інф ормація доповню ється збором якісної соціальної
інф ормації, пов'язан ої із суб'єктивними оцінками ступеня задоволення
потреб населення в стабілізації ситуації в регіоні, зниж енні рівня її гос
троти, які не піддаю ться прямому кількісному вимірю ванню , а вимага
ю ть застосування більш складних прийомів непрям ої оцінки. Якісна ін
ф ормація пов'язана з вивченням індивідуальних і групових домагань,
ціннісних орієнтацій громадян щ одо проблем правопорядку й громадсь
кої безпеки в регіоні, які виявляю ться за допомогою суб'єктивно-оцінних
індикаторів (методом опитувань) і дозволяє розкрити потенційні дж ере
ла громадської мотивації та стимулю вання (як груп населення, зацікав
лених у проф ілактиці злочинності, так і самих правопоруш ників).
Проте в інф ормаційно-аналітичній роботі важ ливий навіть не
стільки сам ф акт «вилучення» соціально цінної кількісної та якісної ін
ф ормації про стан і ди нам іку проблеми, скільки відбір з неї най більш
пріоритетної за допомогою процедур класиф ікації, агрегації, ранжирування, табулю вання ф актів і даних.
І в цьому сенсі вкрай важ ливим є не просто збір та систематизація
емпіричних даних (формалізовані дані статистичного довідкового характеру,
агентурні повідомлення, інші оперативно-службові документи, щ о відобра
жають результати проведення оперативно-розш укових заходів, звернен
ня та заяви громадян тощ о). Ідеться про вихід на розуміння стійких тен
ден цій розвитку тих чи інш их процесів, щ о прямо або побічно вплива
ю ть на стан національної безпеки, установлення ступеня соціальної
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спадковості виниклих проблем, їх зв'язності з певними традиційними
установками, стереотипами поведінки і сприйняття самого населення.
З точки зору вищеозначених пріоритетів в інформаційно-аналітичній
діяльності, сама аналітика повинна бути переорієнтована на дослідж ен
ня основних залежностей, тенденцій, причин, ди ф еренцію ванн я фунда
ментальних і другорядни х подій, визначення ф акторів та умов, які по
трібно змінити д л я здійснення змін у всьому процесі або організації за
безпечення безпеки. У практичному сенсі це дозволяє йти від пошуку
простих моделей ріш ення правоохоронних проблем, і орієнтуватися на
аналіз якісної специф іки нових небезпек і загроз.
Слід також виділити особливу роль ресурсного забезпечення ін
ф ормаційно-аналітичної роботи, яка вклю чає в себе такі елементи: нау
ково-методичне забезпечення; технологічне забезпечення; технічне за
безпечення; кадрове забезпечення; нормативно-правове забезпечення;
ф інансове забезпечення; матеріальне забезпечення.
Таким чином, ми вважаємо, щ о сьогодні слід продовжити вдоскона
лен ня м етодичної та м етодологічної бази організаційно-управлінської
діяльн ості ОВС, однією зі складових яких є інф ормаційно-аналітична
робота. Д ля цього має бути проведений ком плекс наукових дослідж ен ь із
розроблення й упровадж ення системи моніторингу та прогнозування
стану безпеки держ ави , а також м етодик комплексного аналізу та оцінки
оперативної обстановки та діяльн ості ОВС, проведення розрахунків об
сягів злочинної діяльн ості та оцінки збитків, завданих нею, визначення
рівня латентності злочинності.
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іог соїїесііпд, ргосеззіпд, зіогаде апгї изе оі іпіогтаііоп ^е1еVапі іо іЬе гїеіесііоп,
р^еVепііоп апгї іпVезіідаііоп оі сгітіпаї оііепзез.
ТЬе агіісїе ехатіп ез іЬе т а іп депегаї сЬагасіегізіісз апгї іурісаї ргоЬїетз оі
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Іпіогтаііопаї апгї апаїуіісаї зиррогі оі Іпіегпаї Аііаігз із ап іпгїерепгїепі
з у зіе т шЬісЬ із сЬагасіегігегї Ьу сегіаіп ргіпсірїез оі огдапігаііоп апгї тап ад е 
т е п і, шЬісЬ Ьаз ііз зресіііс іипсііоп апгї сїеагїу гїеііпегї гїеVе1ортепі доаїз іог іЬе
пеаг іиіиге аз шеїї аз іЬе ргозресііуе регіогїз апгї, іп іигп, сопзізіз оі зиЬзузіетз
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огдапігаііоп із аЬїе іо т а к е сЬапдез апгї зо^ е ргоЬїетз.
Іп іе г т з оі іЬе аЬоVе п а т е і ргіогіііез іп іпіогтаііоп-апаїуіісаї асііуііу іізеїі
апаїузі зЬоиШ Ье геіосизегї оп Ьазіс гезеагсЬ гїерепгїепсіез, ігепгїз, саизез гїіііегепііаііоп оі Ьазіс апгї зесопгїагу еVепіз гїеіегтіпіпд іасіогз апгї сопгїіііопз іЬаі
т и з і сЬапде іог сЬапде іЬгоидЬоиі іЬе огдапігаііоп ргосезз ог заіеіу.
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Кеу шоггїз: іпіогтаііопаї апії апаїуіісаї зиррогі, соипіегіпд сгіте іп/огтаііоп
апаїузіз зузіет, іпіогтаііоп-апаїуіісаї шогк,
о і іке іпіогтаііоп-апаїуіісаї
асіш ііез, тападетепі о і їаш епіогсетепі.

191

