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Враховуючи великі об’єми інформації, на все це необхідно витратити 
велику кількість часу, тому, у цьому, на нашу думку, середньостатистичному 
слідчому відділів (відділень) поліції в Україні прийде на допомогу візуально-
аналітичний комплекс IBM I2. Дане програмне забезпечення не є досить 
популярним, проте, особи, котрі вже користувалися ним, відчули його 
значущість та допомогу. IBM i2 застосовується у різних сферах та 
призначений для:

§ упорядкування та систематизування розрізнених даних в єдине 
узгоджене подання; 

§ визначення ключових осіб, подій, зв’язків і закономірностей, які не 
завжди можна виявити іншими способами; 

§ отримання розуміння структури, ієрархії і способів дій злочинних 
організацій;

§ побудови версій та розроблення схем за певним кримінальним 
провадженням.

Отже, можемо зробити висновок, що на даний момент, в Національній 
поліції України йде запровадження підрозділів, які спеціалізуються на 
здійсненні аналітичної роботи. Аналітичне забезпечення в діяльності 
слідчого відіграє велику роль для розуміння динаміки та рівня злочинності, а 
також для вивчення розповсюдженості конкретного виду злочину на 
території обслуговування. 

Також, на сьогоднішній день програмне забезпечення слідчого майже 
повністю відсутнє. Деякі програмні продукти дали б змогу слідчому відділу 
(відділення) поліції більш швидко та якісно вести досудове розслідування, 
при цьому витрачаючи менше часу. За допомогою візуально-аналітичного 
комплексу IBM I2 співробітник органу досудового розслідування зможе 
упорядковувати та систематизувати розрізнені дані в єдине узгоджене 
подання, визначати ключових осіб, подій, зв’язки і закономірності, 
отримувати розуміння структури, ієрархії і способів дій злочинних 
організацій, а також будувати версії та розробляти схеми за певним 
кримінальним провадженням.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ВІДКРИТОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

У сучасних умовах відбувається переосмислення принципів, підходів і 
цінностей у побудові всієї правоохоронної діяльності, в тому числі 
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визначення ролі, місця і статусу органів поліції, на які держава покладає 
місію захисту прав та інтересів кожної людини. Все це свідчить про 
актуальність дослідження усіх питань, пов’язаних з органами поліції. 

Одним із факторів побудови правової держави та громадянського 
суспільства є інформаційна відкритість діяльності органів державної влади як 
гарантів становлення державного ладу України. У цих умовах виникає 
необхідність постійного, надійного взаємозв'язку між органами публічної 
влади та широкими колами громадськості, зростає роль інформаційних 
відносин, адже сьогодні є загальновизнаним, що рівень цивілізованості і 
демократизму відносин між владою і громадськістю в значній мірі 
визначається ступенем «відкритості» влади [1, с. 22]. 

На думку вчених, прямий відкритий діалог влади та населення – це одна 
з найважливіших вимог владного управління в демократичному суспільстві 
[2, с. 22]. Крім цього, інформаційне забезпечення діяльності органів 
державної влади можна розглядати як інструмент демократії. Так, демократія 
неможлива без прозорості діяльності органів влади, де інформаційна 
забезпеченість відіграє значну роль, так само як і відкритість влади не може 
бути забезпечена за відсутності демократично організованої влади.

Принцип відкритості державної влади є її обов'язком із забезпечення 
можливості вільного доступу громадян до здійснення управління 
державними справами. Відкритість і прозорість поліції - це основні вимоги 
до ефективності діяльності поліції, сформованої демократичним шляхом [3, 
с. 18].

Зважаючи на актуальні проблеми та завдання щодо реформування 
Міністерства внутрішніх справ та у зв’язку з прийняттям Закону України 
“Про національну поліцію” [4] особливого значення набувають питання 
вдосконалення організації взаємодії поліції з громадськими інститутами та 
громадянами з метою забезпечення суспільної довіри до поліції, відповідно –
більш успішного здійснення законодавчо закріплених основних напрямів її 
діяльності. Правовою основою цього процесу є ст. 9 закону, яка визначає, що 
поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в 
межах, визначених Конституцією та законами України [5, с. 4].

Органи Національної поліції забезпечують постійне інформування 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 
громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод 
людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки й порядку [6, 
с. 165].

Інформаційна відкритість у діяльності органів поліції є індикатором 
рівня демократії у суспільстві, необхідною умовою забезпечення 
передбачених Конституцією України прав громадян на інформацію та участь 
в управлінні державними справами. Інформаційна відкритість влади дозволяє 
громадянам отримувати адекватне уявлення та формувати критичні судження 
про стан українського суспільства, про позицію і дії органів публічної влади, 
підвищувати дієвість та ефективність громадського контролю за діяльністю 
органів публічної влади. 
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Таким чином, забезпечення стабільності та ефективності 
функціонування органів державної влади та системи державного управління, 
в тому числі органів поліції, за умов трансформаційних процесів 
безпосередньо залежить від наявності взаємодії громадянського суспільства
та держави, у якій відкритість і прозорість відіграють провідну роль. Отже, 
інформаційна відкритість виступає надійним інструментом в налаштуванні 
двостороннього зв’язку між державою і громадянським суспільством з метою 
досягнення консенсусу, ефективної та належної реалізації прав і свобод 
людини та громадянина.

Впровадження та поширення використання сучасних інформаційних 
технологій в діяльності органів поліції на всіх напрямках, при прийнятті 
управлінських рішень, в забезпеченні праці поліцейських сьогодні потребує 
розробки методичних та практичних рекомендацій. Тому особливої 
актуальності набувають теоретичні та прикладні розробки щодо 
запровадження в Україні поліції європейського зразка. 

Україна поступово приводить національне законодавство у відповідність 
з європейськими стандартами функціонування органів поліції, які позитивно 
вплинуть на процес реформування правоохоронної діяльності.
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