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система протидії злочинним посяганням, вчиненим з використанням 

сучасних інформаційних технологій, поки помітно відстає у своєму розвитку. 

Відповідно до цього виникла необхідність у підготовки фахівців для 

боротьби з такими злочинами за допомогою виявлення, вилучення і 

використання різного роду електронних доказів. Також вивчення різних 

форм існування цифрової інформації дозволить правоохоронним органам 

адаптуватися до нових умов життя в епоху значних технологічних змін. 

Інтернет і система електронних платежів досить складна, вона потребує 

детального і тривалого документування, фактів злочинної діяльності, значної 

кількості залучених сил і оперативно-технічних засобів 

Можна сказати, що для забезпечення безпеки громадян, враховуючи 

складність і специфічність інформаційного впливу, життєво необхідний 

спеціальний провідний орган з контролю за створенням, зберіганням і 

застосуванням «інформаційної зброї». Знизити подібну активність шляхом 

грамотної організації розкриття і розслідування подібного роду діянь 

неможливо без відповідного методичного забезпечення організаційно-

тактичного характеру, а також ефективної взаємодії з іншими спец. 

службами. 
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На сьогоднішній день використання інформаційних технологій в 

діяльності правоохоронних органів займає провідну роль. Зокрема, як відомо 

в Україні існує з 5 жовтня 2015 року Кіберполіція, як структурний 

підрозділ Національної поліції. Даний підрозділ відповідно до функцій 

використовує у своїй діяльності новітні інформаційні технології з метою 

попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень, механізмів підготовки, вчинення або приховування яких 

передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

телекомунікаційних та комп'ютерних інтернет-мереж і систем.  Наразі, наша 

країна знаходиться на етапі масштабного використання мережі інтернет, 

перехід до електронних інформаційних систем сприяв розвитку країни, але 

існує багато негативних явищ таких як кіберзлочини, наприклад (викрадення 

готівки з банкомату шляхом встановлення на шатер банкомату спеціальної 

утримуючої накладки, несанкціоноване списання коштів з банківських 
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рахунків за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування, 

заволодіння коштами громадян через інтернет-аукціони, інтернет-магазини, 

сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку, протиправний контент, який 

пропагує екстремізм, тероризм, наркоманію, культ жорстокості і насильства) 

та інші[1]. 

Беззаперечно, що використання інформаційних технологій може стати 

чи не головним чинником зміцнення законності, забезпечення 

обороноздатності країни, соціально-політичної стабільності та розвитку 

демократичних засад в управлінні державою.  

На думку О.Г. Фролової значна, а в багатьох випадках пріоритетна 

роль інформаційного забезпечення у процесі здійснення ефективного 

управління в Органах національної поліції та функціонування усієї 

правоохоронної системи підтверджується на практиці боротьби зі 

злочинністю. Важлива роль системи інформаційного забезпечення 

управління в правоохоронних органах підтверджується на нормативному 

рівні, зокрема наказами та розпорядженнями МВС України[2, с. 55]. 

На нашу думку, ми вважаємо доцільним для нашої країни 

застосовувати якісний та ефективний досвід розвинутих зарубіжних країн. 

Значної уваги заслуговує досвід Сполученого Королівства Великої Британії 

та Північної Ірландії в реалізації та втіленні корпоративної об'єднаної 

інформаційної моделі даних для потреб поліції. Як зауважив А. Москвичов, 

даний проект розміщує декілька основних елементів. Відповідно основною 

корпоративної інформаційної моделі стає каталог інформаційних об'єктів [3, 

с. 30]. Особливої уваги вартий той факт, що як звичайний словник він 

визначає кожен елемент інформації, використовуваний різними 

поліцейськими підрозділами, – від ордерів на арешт до листків тимчасової 

непрацездатності. Але на відміну від звичайного словника він створений 

таким чином, що встановлює і наочно показує ієрархічні взаємовідносини 

між інформаційними об'єктами. 

Як вказував В. Заросило, реалізація цих відносин під час попередження 

правопорушень та їх швидкого розкриття у Великій Британії забезпечується 

введенням новітніх комп'ютерних відеоспостережень, створених завдяки 

фінансуванню міських адміністрацій та приватних підприємств [4, с. 85]. Ми 

вважаємо, що таким чином забезпечується значне скорочення кількісного 

складу поліцейських, які задіяні для спеціальної поліцейської діяльності. 

Таким чином, як ми можемо бачити використання інформаційних 

технологій в правоохоронних органах є складовою їх діяльності, що 

забезпечує по перше, це – викриття, припинення, та боротьбу зі злочинністю 

за допомогою отриманої інформації, а також за допомогою міжнародного 

досвіду розвинутих країн здобуття доцільних та ефективних технологій у 

вдосконаленні цілої системи інформаційних технологій. 
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На сьогоднішній день задля ефективної протидії злочинності необхідно 

широко використовувати сучасні досягнення у сфері технічного прогресу, які 

зробили великий прорив у сфері інформаційних технологій. 

Україна – 66-та держава за рівнем розвитку інформаційних технологій. 

У попередньому рейтингу Україна займала 71 місце. Єдиною конкурентною 

перевагою, яку має наша країна у цьому аспекті - це професійні кадри, адже у 

нашій державі дуже високий рівень підготовки майбутніх програмістів. 

Використання інформаційних технологій переважно зростає у зв’язку з 

інтенсивним застосуванням у діяльні правоохоронних органів засобів 

комп’ютерної техніки. Для здійснення розшукових заходів ми маємо великий 

досвід щодо застосування новітніх технологій під час попередження, 

виявлення та розслідування  злочинів, розшуку підозрюваних, здійснення 

судових експертиз [1]. 

Однак, цим методам в оперативно-розшуковій діяльності приділяється 

мало уваги, хоча їхнє значення все більше зростає, особливо під час 

встановлення місця знаходження особи. Під час аналітично-інформаційної 

роботи працівник вирішує основні тактичні завдання, що постають у ході 

розслідування злочинів. Взагалі, виявити місцеперебування підозрюваного та 

обвинуваченого, а також виявити їхні злочинні зв’язки не можливо  вирішити 

без добре налагодженої інформаційно-аналітичної роботи. Отже, очевидним 

є те, що однією з найважливіших умов підвищення рівня протидії 

злочинності є широке використання досягнень технічного прогресу.  

Основним завданням функціонування системи інформаційного забезпечення 




