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невідкладної допомоги при провадженні щодо кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами та 
даними, переслідуванні осіб, які підозрюються або обвинува-
чуються у їх вчиненні, а також збирання доказів в електрон-
ній формі. 

Взаємодію Національної поліції з іншими правоохоронни-
ми органами щодо протидії правопорушенням у сфері кіберз-
лочинності умовно слід поділити на внутрішню (в рамках ор-
ганів та підрозділів поліції) та зовнішню. В залежності від 
напрямків діяльності Національної поліції слід виокремити та-
кі види взаємодії: 1) взаємодія щодо протидії правопорушен-
ням у сфері телекомунікацій; 2) взаємодія щодо протидії пра-
вопорушенням у сфері електронної комерції; 3) взаємодія 
щодо протидії правопорушенням у сфері шахрайства та лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
тощо. 
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МЕТОДИ МЕРЕЖНОГО АНАЛІЗУ ТА КАРТОГРАФУВАННЯ В 
СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ 

Для стримування злочинності можуть застосовуватися рі-
зні моделі. Найбільшої популярності сьогодні набули такі з них: 
нульової толерантності; проблемно-орієнтована; небезпечних 
зон; на основі розвідувальних даних; прогностична. Криміна-
льна розвідка є елементом описаних проактивних стратегій 
стримування злочинності. 

Центральним елементом кримінальної розвідки як процесу 
є аналіз, без проведення якого сама ця діяльність втрачає 
сенс, а накопичення даних буде у більшості випадків марним 
витрачанням часу. Під час аналізу можуть бути застосовані 
різні методи та використовуватися конкретні моделі роботи з 
даними. 

Практика показує, що переважна кількість аналітичних 
висновків містить елементи мережного аналізу. Цей метод є 
особливо актуальним в умовах дослідження великих злочин-
них груп та організацій, адже зі збільшенням мережі, яка під-
лягає аналізу, зростає ймовірність виявити у ній слабкі місця 
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та простежити відповідні зв’язки. Пошук асоціативних 
зв’язків в рамках мережного аналізу є достатньо нетривіаль-
ним завданням. Для цього можуть застосовуватися різні ма-
тематичні алгоритми. 

Як показує практика значну частину функцій криміналь-
ного аналізу можна формалізувати, а відтак і запрограмувати. 
Це серед іншого досягається використанням моделей (шабло-
нів), які враховують як просторові так і часові параметри 
вчинення тих або інших правопорушень. Однією з популярних 
методологій, застосовуваних для проведення кримінальної ро-
звідки та яка містить велику кількість елементів мережного 
аналізу, є Anacapa. 

Ще одним ефективним методом, застосовуваним під час 
здійснення кримінальної розвідки, є картографування зло-
чинних проявів. Однією з цілей, яку досягають з використан-
ням цього методу, є побудова так званих географічних профі-
лів. Вказані профілі дозволяють окреслити просторові рамки, 
в яких правопорушник може мешкати або вести якусь діяль-
ність. Використання описаних профілів в купі з психологічни-
ми дозволяють більш цілісно підійти до розслідування кримі-
нальних правопорушень. 

В основі побудови географічних профілів знаходиться тео-
рія, згідно з якою як жертви, так і правопорушники мають 
певні стійкі маршрути руху, у рамках яких вони власне і здій-
снюють свою повсякденну діяльність. 

Ефективне картографічне профілювання в сучасних умо-
вах практично неможливо здійснювати без застосування спе-
ціалізованого програмного забезпечення. У якості прикладу 
останнього можна назвати продукти Rigel компанії ECRI 
(ecricanada.com), CrimeStat 
(www.nij.gov/topics/technology/maps/pages/crimestat.aspx), 
вітчизняний комплекс RICAS (police.kh.ua). Паралельно зі 
створенням географічних профілів, як правило, відбувається 
побудова так званих «теплових мап», які покликані візуалізу-
вати на карті найбільш криміногенні осередки. Ці ділянки по-
значаються більш насиченим кольором, як правило, червоним. 
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