
132 

 

Андрусяк Л.В. курсант 4 курсу факультету 
підготовки фахівців для підрозділів стратегічних 
розслідувань 
Науковий керівник: Прокопов С.О. 
старший викладач кафедри економічної та 
інформаційної безпеки 
Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО 

ВЧИНЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
 
Для вжиття ефективних заходів з виявлення злочинів, що вчиняються під час 

здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я, оперативні підрозділи 
повинні мати змогу здійснювати систематичне збирання та аналіз інформації з усіх 
відповідних джерел, щоб використовувати оперативні дані і у стратегічних, і 
тактичних цілях. Отримання оперативних даних передбачає оброблення й аналіз 
значного обсягу інформації про осіб, які підозрюються у причетності до вчинення 
злочину. Методи, що застосовуються для отримання і використання такої 
інформації, регламентуються законодавством і відомчими нормативними актами. 
Основною метою системи інформаційного з виявлення злочинів, що вчиняються під 
час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я є всебічна 
інформаційна підтримка практичної діяльності оперативних підрозділів на основі 
комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програмних та інших 
заходів. Інформаційне забезпечення – система пошуку й отримання відомостей про 
злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони 
здоров’я, є процес нагромадження, опрацювання, аналіз даних отриманих при 
здійснені обслуговуванням установ та об’єктів галузі охорони здоров’я. 

Процес збирання інформації оперативними підрозділами під час оперативного 
пошуку залежить від особливостей оперативної обстановки, що формується на 
об’єктах охорони здоров’я, її оцінка та аналіз неможливі без вивчення особливостей 
функціонування їх господарювання. Вони складаються зі значної кількості 
відомостей, що мають важливе значення для діяльності оперативних підрозділів і 
ефективного виконання покладених на ці підрозділи завдань. Проте ці відомості 
перебувають у різних інформаційних системах у хаотичному стані. Щоб вони 
перетворились на інформацію, котра здатна забезпечити потреби оперативних 
підрозділів, їх потрібно систематизувати, впорядкувати, тобто створити з них 
інформаційний потік, що спеціально призначений для оперативних служб [1].   

Із застосуванням спеціальних технічних засобів і комп’ютерних технологій 
для отримання, обробки й аналізу оперативно-розшукової інформації, як зазначає 
А.С. Овчинський, формуються нові напрями, що спираються на можливості 
аналітичної та комп’ютерних баз даних, використання мультимедійних систем. 
Розробка і впровадження в оперативну практику автоматизованих інформаційно-
пошукових систем органічно збіглися і стимулювали розвиток теоретичних уявлень 
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про те, що оперативно-розшукова діяльність складається з двох фактично 
пов’язаних між собою частин: пізнавальної (пошук, збирання, аналіз та оцінка 
інформації, що становить оперативний інтерес) і діяльної (активної) (практична 
реалізація отриманої інформації) [2, с. 97]. 

Зростання ролі інформаційного аналізу безпосередньо пов’язано із 
упровадженням підходу «правоохоронної діяльності на ґрунті аналітичної 
інформації» (intelligence-led policing) 

Такий підхід дозволяє ефективно планувати правоохоронну діяльність і 
відстежувати хід подій, координувати збір інформації відповідно до конкретних 
справ, формувати реалістичну картину діяльності об’єктів, виявляти зв’язки між 
подіями, робити обґрунтовані прогнози, формувати профіль злочинної поведінки, 
виявляти осіб, що займають ключові позиції у кримінальних мережах, і визначати 
їхню роль, відстежувати прибутки, отримані злочинним шляхом, ефективно 
спрямовувати обмежені ресурси правоохоронних органів, удосконалювати 
співробітництво з партнерськими структурами на національному та міжнародному 
рівнях[3, с. 22]. 

З метою комплексного інформаційного забезпечення виявлення злочинів, що 
вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я 
необхідно використовувати інформаційні масиви Державної казначейської служби 
України про: установлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних 
коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету; затвердження 
кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-
цільового методу в бюджетному процесі), а також порядку використання 
бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт і 
послуг; використання товарів, робіт і послуг тощо. 
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