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Інформація відіграє важливу роль у сучасному українському 
суспільстві. Громадяни, володіючи інформацією, відчувають себе 
активними учасниками суспільно-політичного життя. Інформа-
ційно-правове забезпечення покликане сформувати основи для 
вільного обміну інформацією між громадянами та державою з ме-
тою досягнення відповідних цілей та задоволення законних інте-
ресів усіх сторін даних правовідносин. Окрім того, дане явище є 
характерною ознакою будь-якого розвиненого демократичного 
суспільства, оскільки одним із постулатів демократії є безпосере-
дня публічність, свобода та рівність усіх, зокрема й у сфері отри-
мання інформації. 

На думку Л. Г. Шморгун, інформаційне забезпечення – це ін-
формація, необхідна для управління економічними процесами, яка 
зберігається в базах даних інформаційних систем1. Тобто інфор-
маційне забезпечення являє собою певну сукупність фактів, інфо-
рмації, що використовується для управління певними процесами. 
Щодо безпосередньої теми дослідження, то інформаційно-правове 
забезпечення, по суті, становитиме собою інформацію, яка вико-
ристовується для запобігання та протидії корупції. 

О. І. Корицька зазначає, що інформаційне забезпечення мо-
жна розглядати і як процес забезпечення інформацією, і як сукуп-
ність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень 
щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка вико-
ристовується в інформаційній системі у процесі її функціонуван-
ня2.  З наведеного визначення можна встановити достатньо широ-
кий зміст, який закладено в основу досліджуваного поняття. Оскі-
льки поняття «інформаційне забезпечення» є абстрактним, то за-
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для звуження його змісту та сутності необхідно розглянути його 
щодо певних видів діяльності й визначити поняття, що безпосере-
дньо стосується обраної тематики. 

І. В. Шульга у дослідженні інформаційно-правових засобів 
діяльності органів прокуратури у сфері земельних відносин фак-
тично зазначає, що інформаційно-правове забезпечення у сфері 
дотримання законності становить собою процес безпосереднього 
виявлення порушень закону, повідомлення громадян, органів 
державної влади та публікації у ЗМІ та є дієвим засобом отриман-
ня інформації про правопорушення у сфері земельних відносин1. 
Тобто інформаційно-правове забезпечення діяльності прокурату-
ри передбачає систему певних засобів, пов’язану з оперуванням 
інформацією щодо наявних порушень законності. Таке тлумачен-
ня має сенс та буде неодмінно враховано нами при виведенні вла-
сної дефініції. 

А. С. Хомич указує, що інформаційне забезпечення діяльнос-
ті органів прокуратури є, по суті, інформаційним обслуговуванням 
прийняття процесуальних рішень, тобто передбачає пошук та 
отримання потрібної для діяльності органів прокуратури інфор-
мації в необхідному місці на основі певних процедур та із заданою 
періодичністю2.  Інформаційне забезпечення включає в себе безліч 
складових, серед яких основне місце посідає управління певною 
інформацією. Для запобігання та протидії корупційним діянням у 
правоохоронних органах інформаційно-правове забезпечення 
становитиме собою певний процес оперування наявними фактами 
щодо корупційних проявів та вироблення засобів безпосередньої 
протидії на основі отриманих даних. 

Трохи інакше тлумачення надає В. Д. Бакуменко, який ви-
значає інформаційно-правове забезпечення провадження госпо-
дарської діяльності в Україні як складний процес, що являє собою 
отримання, обробку, аналіз, зберігання та накопичення інформації 
у базах даних та використання цих відомостей у повсякденному 
житті3. Процес інформаційно-правового забезпечення неодмінно 
включає в себе обробку та управління інформацією задля досяг-
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нення відповідної мети. У контексті досліджуваного питання такою 
метою буде недопущення або припинення корупційних проявів. 

Н. В. Іовхімчук указує, що інформаційне забезпечення в ак-
тивізації управління персоналом – це процес пошуку, збору, пере-
робки та подання інформації у формі, придатній для її викорис-
тання при прийняття управлінських рішень1.  Інформаційне, в то-
му числі й інформаційно-правове забезпечення певного виду дія-
льності, включає в себе пошук та обробку інформації для вирі-
шення певних питань, зокрема встановлення заходів та засобів 
боротьби проти корупції, припинення корупційних правопору-
шень тощо. 

В. Ю. Микулець надає визначення інформаційно-правового 
забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху в Україні, під яким 
розуміє процес щодо поширення, отримання, оброблення, аналі-
зування, зберігання та накопичення інформації, що міститься у 
базах даних інформаційних систем та застосовується для цілей 
функціонування транспортних магістралей в країні2.  Знову ж та-
ки, як можна побачити з наведеного визначення, інформаційно-
правове забезпечення характеризується такими його складовими, 
як управління та використання певних даних, певних фактів, ін-
формації, яка надає змогу вирішити поставлені задачі або дозво-
ляє належно функціонувати певній системі. 

Науковий інтерес викликає визначення у контексті розгля-
дуваної теми, яке надає О. М. Юрченко, який визначає інформацій-
не забезпечення протидії організованій злочинності і зазначає, що 
це автоматизована система даних і способів їх обробки, що дають 
змогу виявити реальний стан організованої злочинності в державі 
чи на території конкретної адміністративно-територіальної оди-
ниці України, а також визначити причини та умови, що сприяють 
проявам даного виду злочинності з метою визначення її тенденцій 
для ефективного здійснення необхідних заходів щодо її попере-
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дження чи протидії1. Таку дефініцію можна імплементувати й у 
контексті протидії корупції, адже корупція є також злочином і до-
сить часто передбачає наявність певної організованої групи, яка 
вчиняє правопорушення корупційного характеру. У сфері діяльно-
сті правоохоронних органів часто спостерігаються саме організо-
вані корупційні схеми та діяння, тому таке визначення буде взяте 
нами за основу. 

Л. М. Лихошерст, досліджуючи особливості запобігання та 
протидії корупції в органах Державної податкової служби України, 
фактично надає таке визначення інформаційно-правового забез-
печення запобігання та протидії корупції, яке передбачає збір, 
узагальнення, аналіз і перевірку відомостей про корупційні пра-
вопорушення або ознаки корупційних правопорушень в податко-
вих органах, що надходять від громадських і комерційних органі-
зацій, окремих громадян, з публікацій у засобах масової інформа-
ції, а також з інших джерел2. Таке визначення є доцільним, оскіль-
ки воно безпосередньо стосується однієї ланки правоохоронних 
органів, а саме – податкових. Тобто інформаційно-правове забез-
печення запобігання та протидії корупції включає в себе право-
відносини у сфері надання відомостей про вчинені корупційні 
правопорушення, систематизацію цих даних і подальше їх викори-
стання для зменшення рівня корумпованості відповідних органів. 

Таким чином, на основі усього вищевикладеного та з ураху-
ванням фактичної відсутності наявного у науці визначення інформа-
ційно-правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних 
органах під даним поняттям необхідно розуміти процес, який перед-
бачає залучення автоматизованих інформаційних систем для пошу-
ку, збору, переробки й перевірки інформації щодо наявного стану 
вчинених корупційних діянь в системі правоохоронних органів, яка 
надається громадянами, організаціями та іншими органами тощо, а 
також встановлення чітких передумов та причин їх вчинення задля 
вироблення системи ефективних заходів протидії корупції в цих ор-
ганах, які можуть включати в себе заходи інформативного, юридич-
ного, навчального та іншого характеру. 
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