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покращення діяльності, пов’язаної з попередженням та розкриттям злочинів. 
Враховуючи вищенаведені факти ефективного використання інформаційних 

технологій в діяльності поліції зарубіжних країн, варто зазначити, що використання 
новітніх перспективних технологій значно поліпшить рівень роботи поліцейських 
щодо розкриття та попередження злочинів. Також не варто забувати, що  
необхідною умовою для підвищення дієвості поліції  завжди буде залишатись якісна 
підготовка фахівців і підвищення кваліфікації співробітників Національної поліції 
України по профілях, пов'язаних з системним аналізом і автоматизованими 
системами. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРАВООХОРОННІЙ ТА ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Однією з важливих умов підвищення рівня протидії злочинності є широке 

використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу, які останніми 
роками зробили прорив у сфері інформаційних технологій. 

В умовах сучасного світу інформація є найціннішим ресурсом людини. 
Економічний потенціал суспільства переважно визначається обсягом інформаційних 
ресурсів та рівнем розвитку інформаційної інфраструктури.  

На сьогодні дуже складно уявити роботу будь-якого підрозділу Національної 
поліції України без інформаційної підтримки та інформаційного забезпечення.  
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Інформаційне забезпечення органів поліції – це комплекс методів та прийомів, 
заходів, які забезпечують функціонування інформаційних технологій і їх 
використання задля вирішення поліцейських питань [1, 2].  

Основними тенденціями розвитку інформаційних технологій у 
правоохоронній сфері є:  

1) удосконалення форм та методів управління системами інформаційного 
забезпечення;  

2) централізація та інтеграція комп’ютерних банків даних; 
3) впровадження новітніх комп’ютерних інформаційних технологій для 

ведення кримінологічних та криміналістичних обліків;  
4) розбудова та широке використання ефективних та потужних комп’ютерних 

мереж;  
5) застосування спеціалізованих засобів захисту інформації; 
6) налагодження ефективного взаємообміну кримінологічною інформацією на 

міждержавному рівні. 
На теперішній час важливими проблемами, що постають перед 

правоохоронними органами, є: 
● вдосконалення нормативно-правової бази; 
● покращення організаційно-кадрового забезпечення, яке потребує 

докорінного вдосконалення; 
● оснащення та переоснащення всіх галузевих підрозділів сучасною 

потужною комп'ютерною технікою, ліцензійним стандартним та прикладним 
програмним забезпеченням, а також реалізація заходів зі створення єдиної 
комп’ютерної мережі ОВС України; 

● обмін інформацією між інтегрованими банками даних різних рівнів і 
забезпечення постійного зв’язку між ними, уніфікація  технологічних процедур 
обробки документів, збору, реєстрації, накопичення й обробки інформації, що 
надходить у кожен з банків даних; 

● вдосконалення роботи інформаційних систем та інтеграції в єдине 
інформаційне середовище на державному та міжнародному рівнях, що покращить 
рівень відповідної внутрішньої та зовнішньої;  

● створення та розробка дієвої системи інформаційної безпеки ОВС, яка б 
визначила загальні положення, основні поняття, цілі, принципи й напрями 
запровадження та підтримку надійної системи інформаційної безпеки 
правоохоронних органів України. 

Сучасні інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих 
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, 
обробки, зберігання, розповсюдження, відтворення і використання інформації 

в інтересах її користувачів [3, 4]. 
Види сучасних інформаційних технологій: 
● інформаційна технологія опрацювання даних; 
● інформаційна технологія керування; 
● інформаційна технологія підтримки прийняття рішень; 
● інформаційна технологія експертних систем. 
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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 


