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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ НАПРЯМОМ У НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС

Уміння знаходити необхідну інформацію, робити аналітичні висновки 
на підставі зібраної інформації та використовувати їх для вирішення 
службових завдань є вкрай необхідним навиком працівників будь-яких 
підрозділів Національної поліції. Отримання знань та особливо практичних 
навичок роботи з інформаційними потоками є одним з важливих завдань у 
підготовці фахівців Національної поліції. Проблемам, пов’язаним  з 
підготовкою поліцейських за інформаційним напрямом, приділяли багато 
науковців,  а саме О.М. Бандурка, В.Г. Хахановський, В.М. Струков та інші.

Найголовнішою проблемою інформаційної підготовки курсантів та 
слухачів навчальних закладів системи МВС є повна відсутність доступу до 
реальних інформаційних баз даних Інформаційного порталу Національної 
поліції (за виключенням НАВСУ). Вона не має позитивного вирішення на 
протязі багатьох років незважаючи на розуміння керівництва МВС про 
необхідність усунення цієї проблеми. Все це є основною вадою у набутті 
практичного досвіду використання відомчих інформаційних ресурсів 
курсантами, слухачами-заочниками, практичними працівниками, які 
направляються у ВНЗ на курси підвищення кваліфікації на строк до одного 
місяця. 

Викладачі кожного з навчальних закладів пробують самотужки 
розробити хоч-якісь емулятори інформаційно-телекомунікаційних систем 
Національної поліції. Так викладачі кафедри економічної та інформаційної 
безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
розробили та впровадили у навчальний процес емулятор інформаційної 
системи «ЦУНАМІ», який став інформаційно-технічною платформою [1] 
навчально-ділової гри «Лінія 102». Цей новітній метод практичної підготовки 
майбутніх правоохоронців у теперішній час керівництвом Національної 
поліції впроваджений у всіх відомчих поліцейських навчальних закладах.

Відсутність можливості роботи з реальними інформаційно-
пошуковими системами Національної поліції вимушує викладачів 
впроваджувати у навчальний процес інші способи отримання інформації, 
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наприклад в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
в дисципліні «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» 
впроваджена тема «Пошук інформації з відкритих джерел  мережі Інтернет»
[2]. У 2018 році впроваджена нова тема «Основи аналітичної діяльності», у 
якій розглядаються основні методики аналітики, курсанти та слухачі вчаться 
працювати з однією з найкращих аналітичних програмних комплексів IBM i2 
Analyst's Notebook [3].

Отримання курсантами та слухачами Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ навичок щодо пошуку інформації з відкритих 
джерел Інтернету та роботі з аналітичними оболонками є необхідними, але 
вони можуть тільки доповнювати уміння з використання основних баз даних 
Інформаційного порталу Національної поліції.

Підводячи підсумок доповіді. Хочеться в котрий раз зазначити, що 
тільки після під’єднання поліцейських навчальних закладів до 
інформаційних систем Національного порталу, значно покращиться рівень 
підготовки правоохоронців за інформаційним напрямом. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СЛІДЧИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

За останні роки розвитку українського суспільства рівень злочинності 
значно зростає, а також удосконалюється засоби та способи скоєння 
правопорушень. Значного поширення набула злочинність з 
міжрегіональними та міжнародними зв’язками, що потребує систематизації 
значних масивів інформації, здобутої з різноманітних джерел. Більша 


