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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

На сьогодні неможливо уявити роботу будь-якого з під-
розділів поліції без інформаційної підтримки чи інформа-
ційного забезпечення. 

Поняття «інформація» може розглядати у широкому (ві-
дображає використання даного поняття у загальній системі 
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суспільних відносин) і у вузькому (правовому, тобто такому, 
який відображає особливості інформації як елементу лише 
правовідносин) розумінні. Таким чином, в «широкому» розу-
мінні інформацію можна розуміти, як особливе відобра-
ження об’єктів або процесів, а у «вузькому» – безпосередні 
відомості про певний об’єкт чи процес [1]. 

Інформаційне забезпечення діяльності поліції є фунда-
ментом для планування, прогнозування і здійснення опера-
тивно-розшукової, слідчої та превентивної діяльності, ухва-
лення оптимальних управлінських рішень, контролю за їх 
виконанням. Автоматизовані інформаційні системи є най-
важливішим елементом організації діяльності органів та 
підрозділів НПУ [2, с. 151]. 

Інформаційне забезпечення поліцейських служб – це су-
купність методів, заходів, засобів різного характеру, які за-
безпечують створення та функціонування інформаційних 
технологій, а також їх ефективне використання для вирі-
шення завдань, призначених поліції. Інформаційні підсис-
теми як компоненти системи інформаційної підтримки при-
значені для збору, накопичення, зберігання та обробки ін-
формації з певних сфер обліку та зосереджені на викорис-
танні в роботі більшості правоохоронних структур, носять 
загальний характер і належать до загальних інформаційних 
систем. 

Категорія «інформаційна підтримка» є досить розвине-
ною в рамках інформаційного законодавства. Питання за-
безпечення інформації також розглядалося в окремому роз-
гляді кримінального процесу, оперативної та слідчої діяль-
ності під час просування пропозицій, спрямованих на під-
вищення ефективності боротьби із злочинністю. 

Під інформаційно-аналітичною підтримкою органів по-
ліції слід розуміти консолідацію інформаційних масивів у 
формі баз даних та банків даних, раціоналізацію, система-
тизацію, а також перетворення операційної інформації для 
прийняття управлінських рішень. 

Основними джерелами інформації, що використову-
ються в процесі інформаційно-аналітичної діяльності полі-
цейських, є: 

а) бази даних операційно-пошукових записів, утворених 
інформаційно-аналітичними підрозділами кримінальної по-
ліції; 
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б) інформаційні масиви оперативно-довідкових, довід-
кових та статистичних записів; 

в) інформаційні банки галузевих служб Міністерства 
внутрішніх справ України. 

Система інформаційного забезпечення Міністерства 
внутрішніх справ України – це сукупність інформаційних 
підсистем, побудованих з урахуванням дотримання та на-
дання загальновизнаних та обов’язкових вимог: правової 
бази, організаційної та кадрової підтримки інформаційних 
департаментів, навчання та перепідготовка кадрів; комп’ю-
терного програмного забезпечення, телекомунікаційних за-
собів та технологій; матеріально-технічної та фінансової під-
тримки [3]. 

Для ефективного забезпечення інформацією в рамках 
окремого територіального поліцейського органу необхідні 
об’єктивно встановлені критерії для збору інформації, вста-
новлено процедуру її обробки. Варто зазначити, що техноло-
гія збору та обробки даних повинна охоплювати всі сфери 
діяльності складових елементів Національної поліцейської 
системи, визначених Законом України «Про Національну по-
ліцію» та компонентами Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни (Державна служба України з питань надзвичайних си-
туацій, Державна міграційна служба України, Державна 
прикордонна служба України, Національна гвардія України 
[4]), показники оцінки надійності, релевантності, інших зо-
внішніх та внутрішніх властивостей зібраної та обробленої 
інформації. Оптимізація завдання пошуку, відбору та систе-
матизації інформації, необхідної для роботи поліції, базується 
на розробці єдиного інформаційного простору системи МВС 
України, який логічно визначається як сукупність спеціалізо-
ваних баз даних, а також інформаційно-аналітичні заходи, 
що діють на основі загальних принципів та загальних правил, 
забезпечують інформаційну взаємодію між Міністерством 
внутрішніх справ України та громадянами [5]. 

На нашу думку питання вдосконалення інформаційного 
забезпечення правоохоронних органів набуває особливої ак-
туальності. Дуже важливими характеристиками зібраної ін-
формації має бути повнота, достовірність, доступність, ак-
туальність, точність. Це може стати чи не головним чинни-
ком, який сприяє діяльності поліції, адже в умовах розвитку 
висока якість інформаційного забезпечення правоохоронних 
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органів є запорукою їхньої ефективної діяльності, а отже по-
кращенням стану захисту прав і свобод людини і громадя-
нина в нашій державі. 
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