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Зважаючи на умови сьогодення, для вирішення проблеми вдосконалення 
інформаційного забезпечення, треба внести певні зміни, уточнення та доповнення у 
основні завдання системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів 
України – запорука підвищення ефективності діяльності ОВС щодо забезпечення 
правопорядку та прав і свобод громадянина [4]. 

Отже можна зробити висновок, що проблема вдосконалення інформаційного 
забезпечення діяльності правоохоронних органів України є багатогранною та 
потребує комплексного підходу до її вирішення: від нормативно-правових аспектів 
до матеріально-технічного та кадрового забезпечення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
На сьогоднішній день існує декілька трактувань визначення  поняття 

«інформаційно-аналітичної діяльності». Деякі науковці вважають, що це є сфера 
діяльності. Інші вважають, що інформаційно-аналітична діяльність – це збір та 
переробка інформації, яка необхідна для якісного керівництва та управління. Існує 
визначення, що інформаційно- аналітична робота – це збір по суті застарілої  
інформації, яка згодом переходить до нової якості та використовується на сучасному 
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етапі [1]. 
Як і будь-яка діяльність, інформаційно-аналітична має свої цілі,  які 

поділяються на стратегічні та тактичні. Стратегічною ціллю можна назвати метод 
збору та  обробки інформації з метою надання замовнику  необхідного якісного 
інформаційного продукту. Тактичною ціллю можна назвати питання та завдання, які 
ставляться замовником. 

До об’єктів інформаційно-аналітичної діяльності можна віднести наступні: 
бази даних; апаратні засоби; інформаційно-аналітичні продукти; офісне, мережеве 
устаткування; засоби комунікації; програмні засоби; системне, мережеве програмне 
забезпечення [2]. 

До суб’єктів інформаційно-аналітичної діяльності відносяться, в першу чергу, 
особистість та держава, потім - виробники інформації, виробники вторинної 
інформації, виробники технічних засобів обробки інформації.  

Засобами інформаційно-аналітичної діяльності є технічні та інтелектуальні 
засоби, які забезпечують виконання даного завдання. Інтелектуальні засоби 
інформаційно-аналітичної діяльності включають в себе відомості або факти, що 
забезпечуються можливістю зберігання та обробки інформації. Технічні засоби 
містять каталоги, інформаційні системи та системи обслуговування. 

Завдання інформаційно-аналітичної діяльності складаються з моніторингу 
стану об’єкта управління; контролю за дотриманням рішень; аналізу  зовнішніх та 
внутрішніх ситуацій, які впливають на їх розвиток [3].  

Принципи інформаційно-аналітичної роботи включають в себе: визначення 
мети дослідження;  розгляд понятійного апарату; розкриття фактів; забезпечення 
достовірності інформації. 

Отже, з теоретичних положень та визначень  можна зробити висновок, що 
інформаційно-аналітична діяльність є найважливішою складовою професійних 
зобов’язань персоналу підприємств та є базою для  прийняття стратегічних 
управлінських рішень.  
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