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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Візуалізація процесу мислення застосовується людьми не одну сотню 
(а може бути й тисячу) років. Як ще писав Леонардо да Вінчі "З початку всіх 
часів повітря наповнене незліченними зображеннями, яки для очей є 
магнітом".   Більша частина проблем століття, що настало, буде вирішуватися 
на рівні розвитку здатностей людей створювати, накопичувати та 
використовувати знання. Роль аналітичної складової в обробці інформації 
буде неухильно зростати. Існуючі зараз проблеми в правоохоронній 
діяльності і юриспруденції існують через невміння та небажання аналізувати 
наявну інформацію. Існує багато аналітичних технологій, найбільш 
важливими є структурування, класифікація та систематизація.

Однієї із сучасних аналітичних технологій є використання так званих 
інтелект-карт [1–4]. Інтелект-карта  (mind  map,  відома  також як майнд-
карта,  карта  думок  і ментальна  карта) – це  аналітичний  інструмент,  який  
використовують,  якщо необхідно  знайти  максимально  ефективне  рішення  
проблеми.  Застосовувати інтелект-карти можна із самими різними цілями: 
щоб генерувати ідеї, готуватися до  презентацій,  організовувати  й  
проводити  різні  заходи,  конспектувати лекції, запам'ятовувати більші 
обсяги інформації, планувати робочий день, контролювати хід роботи над 
проектом або планувати вільний час і багато чого іншого. В основі ідеї 
інтелект-карт лежить принцип «радіантного мислення» (від "радіанта" − 
точка небесної сфери, з якої ніби виходять видимі шляхи тіл з однаково 
направленими швидкостями, наприклад, метеоритів одного потоку) [1, 2]. 

Головна перевага ментальних карт – це можливість охопити картину в 
цілому. Будучи, по суті, одним зі способів когнітивної візуалізації, ментальні 
карти мають ряд особливостей. Зокрема, істотну відмінність ментальних карт 
від різного роду логіко-структурних схем полягає у вільній візуалізації 
розумового процесу. Описуючи технологію майндмепінгу (англ. 
mindmapping – застосування ментальних карт), Т. Бьюзен радить 
використовувати не лінійну, а радіальну структуру, віддаючи перевагу не 
логіко-ієрархічним, а асоціативним зв'язкам. 

Узагальнюючи специфіку ментальних карт, можна виділити їхні 
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особливості. Ментальні карти – це спосіб вільної візуалізації думок. 
Результат може бути як схожим на звичайні логічні схеми, так і являти собою 
досить мудрі барвисті малюнки – кому як зручніше. При створенні 
ментальних карт рекомендується не використовувати готові традиційні 
форми таблиць і схем, оскільки вони провокують підганяти по них 
розумовий процес, тим самим обмежуючи його, заганяючи нашу думку в 
початкові задані стандартні рамки. Зображувані зв'язки можуть бути не 
тільки логічними, але й асоціативними, а записи – не тільки 
термінологічними, але і образними, приблизними.  

В Інтернеті багато матеріалів про ментальні карти і переважна 
більшість публікацій присвячена застосуванню ментальних карт в економіці, 
у менеджменті, у бізнесі, у винахідництві, у навчанні. На жаль використання 
інтелект-карт практично не зустрічається серед вітчизняних юристів. У 
мережі Інтернет можна знайти тільки окремі приклади [5]. Практично не 
використовуються інтелект-карти при викладанні правових дисциплін у 
юридичні та правоохоронних ВНЗ України. Але, як ні сумно, у середніх 
навчальних закладах використання інтелект-карт для викладання різних 
дисциплін значно випереджає використання у вищій школі, навіть 
випускаються методичні посібники для вчителів, наприклад [6]. В 
англомовних країнах використанню інтелект-карт приділяється величезна 
увага, наприклад [7].

Використання технології інтелект-карт може бути дуже ефективно 
використано при візуалізації процесу розслідування злочинів, для виявлення 
й аналізу зв'язків між фігурантами злочинних угруповань і т.п. 

Існує два основні способи створення інтелект-карт: перший спосіб -
створення вручну (лист паперу та набор фломастерів) з використанням 
технології, яка  вже добре відпрацьована [1-5] і другий спосіб – використання 
спеціально розроблених програм (в основному для операційних систем 
Windows, ios і Android). При комп'ютерному створенні інтелект-карт існує 
кілька варіантів: програми для локального використання й програми в мережі 
Інтернет у режимі он-лайн. В останньому варіанті дуже перспективним є 
реалізація спільного створення групою фахівців інтелект-карт для 
інформаційного супроводу оперативної діяльності  з використанням хмарних 
технологій, що може бути використано в правоохоронній діяльності, у 
судовій діяльності, в експертній роботі і т.п. [8]

Слід також зазначити, що інтелект-карти є не єдиним засобом 
візуалізації в аналітиці, існує ще багато різних методів, наприклад, 
причинно-наслідкові  діаграми Ісікави [9] які використовуються фахівцями в 
різних галузях (економісти, психологи і т.п.) для з'ясування причин 
виникнення яких-небудь проблем (наприклад, з'ясування мотивації злочинця 
й т.п.)
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ЗАCТOCУВАННЯ ТЕХНOЛOГIЇ БЛOКЧЕЙН У ЗЛOЧИННIЙ 
ДIЯЛЬНOCТI

Cьoгoднi фiнанcoвi cиcтеми країн, як й iншi cтoрoни екoнoмiки, 
удocкoналюютьcя i прoгреcують у кoнтекcтi рoзвитку глoбалiзацiї, 
пoширення IТ-технoлoгiй та загальнoї iнфoрматизацiї. Це cприяє пoявi нoвих 
фiнанcoвих iнcтитутiв, iнcтрументiв та фoрм взаємoдiї мiж людьми i 
зрoзумiлo, щo злoчинна дiяльнicть такoж змiнюєтьcя в зазначенoму 
напрямку, тoму cпiврoбiтниками  правooхoрoнних oрганiв неoбхiднo 
адаптувати cвoю тактику та метoди бoрoтьби зi злoчиннicтю. 

Перед тим як рoзглянути питання заcтocування злoчинними 
елементами технoлoгiї блoкчейн у cвoїй прoтиправнiй дiяльнocтi неoбхiднo 
з’яcувати перш за вcе, щo cаме таке блoкчейн та чoму вiн так швидкo 
пoширюєтьcя в кримiнальнoму cередoвищi. Пo-перше технoлoгiя «блoкчейн» 
абo «рoзпoдiленoгo реєcтру» (DLT) ввoдить принципoвo iншу cтруктуру 
децентралiзoваних платiжних cиcтем, з криптoграфiчними метoдами 
шифрування iнфoрмацiї. В ocнoвi криптoвалют лежить технoлoгiя блoкчейн –
це ланцюжoк блoкiв транзакцiй (англ. Blockchain, Block chain вiд block -
блoк, chain - ланцюг) – рoзпoдiлена база даних, яка пiдтримує 
перелiк запиciв, так званих блoкiв, щo пocтiйнo зрocтає [1]. Пo-друге 
технoлoгiя блoкчейн являє coбoю платфoрмoю вiртуальнoї платiжнoї cиcтеми 
бiткoiн. Тoбтo збудoвана база захищена дo будь-якoї пiдрoбки та 
перерoбки. Кoжен блoк мicтить чаcoву мiтку та пocилання на пoпереднiй 


