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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

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 



57 
 

діяльності правоохоронних органів є інформатизація підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Наказом Національної Поліції України № 228 від 30 грудня 2015 р. 

було створено Департамент інформаційної підтримки та координації поліції 

«102»,  який здійснює інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної 

діяльності, а також захист персональних даних під час їх обробки у 

структурних підрозділах Національної поліції України. Цей Наказ регулює 

інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну діяльність, а також 

обробку  персональних даних в органах і підрозділах Національної поліції 

[2].  

Головним завданням використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у підрозділах Національної Поліції України є: отримання 

інформації у зручному для користування вигляді  співробітниками та 

підрозділами Національної Поліції для розслідування кримінальних 

правопорушень, а також розшуку злочинців, збирання та оброблення 

аналітичної, статистичної та контрольної інформації для оцінки ситуації та 

прийняття відповідних рішень на всіх рівнях підрозділів Національної 

поліції, а також для забезпечення захисту інформації. 

Отже, можна зробити висновок, що використання інформаційно-

комунікаційних технологій є однією з головних умов покращення роботи 

щодо встановлення особи підозрюваного, а також його розшуку та 

функціонування правоохоронної системи загалом. Але, нажаль, повною 

мірою це застосувати неможливо через проблеми фінансового забезпечення 

та недостатній рівень володіння співробітниками відповідними навичками 

поводження з новою технікою та новими системами. У нашому сучасному 

світі абсолютно кожен працівник правоохоронних органів повинен бути   

прогресивним користувачем інформаційно-комунікаційних технологій. 

Також працівникам варто проходити курси підвищення кваліфікації задля 

отримання нових навичок, знать та умінь та підвищення своєї професійної 

майстерності. 
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