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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Інформація впливає на держави, суспільства та людей сьогодні більш 
ефективніше, ніж політичні, економічні та військові засоби. Впровадження 
сучасних інформаційних технологій (ІТ), телекомунікаційних систем, 
кількісних змін у сфері інформаційних взаємодій призвело до якісної зміни 
підходів до вирішення існуючих проблем та виникнення нових, які не 
існували на більш ранніх етапах розвитку інформаційного суспільства. 
Важливою сферою підвищення ефективності функціонування 
спеціалізованих інформаційних систем Національної поліції є інтеграція з 
глобальним Інтернетом. У багатьох випадках, завдяки ступеню інтеграції, 
вирішено два основні завдання. По-перше, географічно розподілені 
підсистеми інформаційних систем стали об'єднані. По-друге, користувачі 
Інтернету мають доступ до відкритої інформації IC. Нерідко при вирішенні 
обох завдань використовують Веб-сайт (веб-портал), який, крім того, відіграє 
репрезентативну роль в Інтернеті.

Інформаційно-аналітична робота може виявити та визнати 
закономірності в контексті досліджень злочинності, порушення громадського 
порядку, дорожньо-транспортних пригод та ін.). З іншої сторони, 
інформаційно-аналітична робота узагальнює результати щоденної діяльності 
поліції для протидії негативним соціальним явищам. Він охоплює аналіз 
стану злочинності та заходи, спрямовані на охорону громадського порядку 
протягом певного періоду часу, вивчення ефективності та практичної 
доцільності певної форми роботи, її законодавче регулювання, використання 
інформації для протидії порушенням правопорядку, боротьби з злочинністю, 
інші напрямки діяльності поліції, визначені законодавством України [1].

Закон України "Про національну поліцію" [2] визначив як одну з 
напрямків своєї діяльності - інформаційно-аналітичну. Різноманітність 
завдань та функцій, які здійснюються в процесі функціонування системи 
МВС України, використовує різні форми діяльності. Найважливіші види 
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інформаційної діяльності для цілей програми представлені в Законі України 
"Про інформацію" [3]. Такою є діяльність із отримання, використання, 
розповсюдження й зберігання, а також захисту інформації легітимним чином. 

Структура інформаційно-аналітичної діяльності має включати в себе 
інформаційну підтримку, інформаційну та аналітичну обробку, створення баз 
даних, в тому числі пошук інформації та методи їх реалізації.

Для ефективної реалізації цих функцій в рамках окремого 
територіального поліцейського органу необхідні об'єктивно встановлені та 
встановлені критерії для збору інформації, встановлено процедуру її обробки. 
Варто зазначити, що технологія збору та обробки даних повинна охоплювати 
всі сфери діяльності складових елементів Національної поліцейської системи, 
визначених Законом України "Про Національну поліцію" та компонентами 
Міністерства внутрішніх справ України (Державна служба України з питань 
надзвичайних ситуацій, Державна міграційна служба України, Державна 
прикордонна служба України, Національна гвардія України [4]), показники 
оцінки надійності, релевантності, інших зовнішніх та внутрішніх 
властивостей зібраної та обробленої інформації.

Оптимізація завдання пошуку, відбору та систематизації інформації, 
необхідної для роботи поліції, базується на розробці єдиного інформаційного 
простору системи МВС України, який логічно визначається як сукупність 
спеціалізованих баз даних з технологіями їх управління та використання, 
інформаційними та телекомунікаційними системами та мережами, а також 
інформаційно-аналітичні заходи, що діють на основі загальних принципів та 
загальних правил, що забезпечують інформаційну взаємодію між 
Міністерством внутрішніх справ України та громадянами [5].

Департамент інформаційної підтримки та координації діяльності поліції 
«102» Національної поліції України є основним підрозділом в системі 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів та підрозділів 
Національної міліції України, яка надає організаційно-методичне 
керівництво. У своєму правовому положенні цей департамент є структурним 
підрозділом апарату центрального органу Департаменту національної поліції 
України, який організовує та здійснює діяльність, передбачену 
законодавством України, спрямовану на інформаційно-аналітичне та 
інформаційне виявлення правоохоронна діяльність, захист персональних 
даних під час обробки в структурних підрозділах Національної поліції 
України [6].

Крім того, служба інформаційних технологій Міністерства внутрішніх 
справ України повинна бути класифікована як спеціальна категорія. Крім 
того, кожна діяльність поліції щодо отримання інформації з інформаційних 
ресурсів, передбачених статтями 26, 27 Закону України "Про національну 
поліцію", зафіксована в спеціальному електронному архіві, який доручено цій 
службі [7].

Підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та оперативної 
реагування (далі - ОАЗОР) займають центральне місце в інформаційно-
аналітичному супроводі поліції, в тому числі забезпечення інформаційного 
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обігу. У той же час слід зазначити, що порядок обміну інформацією в тій чи 
іншій мірі забезпечується всіма підрозділами та органами Національної 
поліції. Однак для ряду підрозділів центральними є завдання та функції у 
сфері забезпечення інформаційного обігу; до таких, разом з підрозділами 
ОАЗОР, до складу службових підрозділів та інших підрозділів Національної 
поліції, які займаються забезпеченням обігу інформації. Зокрема, відповідно 
до Положення про Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування Національної міліції України, затвердженого 
наказом Національної міліції від 27 листопада 2015 р. № 126, цей відділ 
здійснює збирання, оцінювання, аналіз інформації про кримінальну ситуацію 
в Україні, резонансні кримінальні правопорушення, порушення громадської 
безпеки та порядку, інші надзвичайні ситуації та реагують на них. Аналогічна 
функція на регіональному рівні також призначена адміністраціям ОАЗОР, які 
зобов'язані збирати, оцінювати та аналізувати інформацію про злочинність на 
території служби, кримінальні правопорушення, порушення громадської 
безпеки та порядку, інші надзвичайні події та заходи щодо реагування, вжиті 
підрозділи основних підрозділів з метою усунення недоліків (п.2 ст.1 розділу 
III Типового положення про управління організаційно-аналітичного 
забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної 
поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. 
Києві, затвердженого Наказом МВС України від 22 січня 2016 р. № 39) [8]

Департамент ОАЗОР готує оперативні зведення та інформаційні 
документи про злочини та події, обмінюється такою інформацією з іншими 
правоохоронними органами у встановленому порядку; готує комплексні 
аналітичні матеріали про стан операційної ситуації в державі, проекти 
управлінських рішень з підвищення ефективності діяльності поліції у 
боротьбі з злочинністю та зміцненні правопорядку. 

Управління ОАЗОР готується з урахуванням пропозицій та матеріалів 
підрозділів ГУ такої інформації: комплексна оцінка кримінальної ситуації в 
зоні обслуговування за півроку та рік; узагальнені матеріали на основі роботи 
засідань ради та зустрічей керівництва ГУ; аналітичні звіти про операційну 
ситуацію на території служби та заходи, вжиті підрозділами ГУ з метою 
зміцнення правопорядку; доповідних записок керівництву ГУ з проблемних 
питань діяльності підрозділів ГУ [9].

Чергові підрозділи також відіграють важливу роль у реалізації цього 
адміністративно-правового інструменту. Таким чином, обов'язок чергового 
формувати повсякденне оперативне резюме (п. 3.6.1, п. 3.6 Інструкції з 
організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ 
України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань, затвердженої Наказом МВС України № 181).

Отже, підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування займають центральне місце в інформаційно-
аналітичному супроводі поліції, в тому числі забезпечення інформаційного 
обігу. Не викликає сумнівів, що головною особливістю професійної 
придатності працівників на всіх рівнях є вимога досконалого знання 
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інформаційних технологій, вміння накопичувати, обробляти та аналізувати 
зростаючі потоки інформації, використовуючи для цього найсучасніші 
технологічні засоби ІТ, прогресивне розвиток якого, у свою чергу, призведе 
до постійного вдосконалення навичок роботи з ними
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Здатність підприємства до стабільного стійкого розвитку окреслюється 
ступенем захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, який дозволяє швидко 


