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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 
 

Зростання масштабів, складності та динамізму правоохоронної 

практики вимагають на сучасному етапі принципового вдосконалення діючої 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення. Її основне завдання 

полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях організації Національної 

поліції України. У той же час, мова йде саме про систему інформаційно-

аналітичного забезпечення, що складається з ряду взаємопов'язаних елементів 

(структура системи): 

- інформації, необхідної для виконання однієї або кількох функцій 

управління підрозділами поліції; 

- персоналу, що забезпечує функціонування інформаційної системи; 

- необхідних технічних засобів; 

- методів і процедур збору та переробки інформації; 

- методів і процедур аналізу інформації. 

Мова йде про співвідношення оперативних, тактичних і стратегічних 

управлінських рішень, а, отже, про специфіку інформаційно-аналітичного 

процесу їх вироблення. 

Зокрема, необхідною умовою організації аналізу злочинності в регіоні, 

районі є інформаційно-аналітичне забезпечення оперативних завдань поліції, 

що має на увазі прогнозування, аналіз та планування конкретних слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових 

та захисних заходів. Так, для оперативних підрозділів – це добірки 

оперативних матеріалів, справи оперативного обліку, матеріали вивчення 

кандидатів на негласне співробітництво тощо; для слідчих підрозділів – 

матеріали кримінальних проваджень тощо. 

До форм інформаційно-аналітичної діяльності належать: плани 

оперативно-розшукових заходів по добірками оперативних матеріалів, 

справах оперативного обліку, плани активізації фігурантів при проведенні 

оперативно-технічних і пошукових заходів, схеми зв'язків, результати ОРД, 

легалізовані оперативними підрозділами, рапорти на реєстрацію матеріалів, 

інші оперативно-службові документи. 

Для слідчих підрозділів характерно складання постанов про порушення 

кримінальних проваджень, постанов про закриття кримінальних проваджень, 
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планів слідчих (розшукових) заходів, постанов про притягнення до 

кримінальної відповідальності в якості підозрюваного (обвинуваченого) 

тощо. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення тактичних завдань оперативно-

службової діяльності поліції передбачає прогнозування, аналіз та планування 

заходів, об'єднаних за родовою ознакою. На нашу думку, це найбільш 

істотний аспект, який вказує на особливості саме тактичного управління. До 

таких заходів слід віднести організацію роботи по лініях (напрямках, 

ділянках, об'єктах) оперативного обслуговування, розробку відповідними 

фахівцями методичних рекомендацій з найважливіших питань оперативно-

службової діяльності підрозділів поліції. 

Суб'єктами інформаційно-аналітичної діяльності виступають: 

аналітичні, оперативні та слідчі підрозділи. Особливістю організації 

інформаційно-аналітичної діяльності є те, що аналітичний підрозділ 

обслуговує, перш за все, потреби оперативних підрозділів, як ініціаторів 

проведення практично всіх перевірок. При грамотній організації роботи, такі 

ланки, як оперативний підрозділ – аналітичний підрозділ – інші підрозділи 

поліції автоматично (кожне на своєму етапі) вступають в загальний процес 

оперативно-службової діяльності, метою якого є комплексна реалізація 

поставлених завдань в єдиному оперативному ключі. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічних завдань 

оперативно-службової діяльності поліції полягає в зборі оперативно-значущої 

інформації в масштабах території оперативного обслуговування, 

стратегічному аналізі та прогнозуванні розвитку криміногенної обстановки, 

складанні переліку загроз безпеці регіону, вироблення спільних рекомендацій 

для керівництва територіальних органів. 

Формами інформаційно-аналітичної діяльності є: концепція розвитку 

поліції, концепції розвитку окремих видів оперативно-службової діяльності, 

довідки про оперативну обстановку і результати діяльності територіальних 

органів, інші аналітичні документи, що зачіпають питання організації 

оперативно-розшукової та слідчої діяльності регіонального підрозділу в 

цілому на термін від одного року і більше. 

Таким чином, всі учасники інформаційно-аналітичної діяльності в 

переважній більшості випадків користуються фактичними результатами 

оперативно-службової діяльності. 

 


