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УКРАЇНИ 

 

В наш час роботу підрозділів Національної поліції України 

неможливо уявити без використання інформаційних технологій. Цьому 

сприяють вимоги часу щодо обробки великих об’ємів інформації та 

традиційно високий рівень підготовки IT-кадрів в Україні. Інформаційні 

технології являють собою сукупність процесів, що використовують 

засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації 

для отримання нової якості інформації про стан об'єкту.  

15 листопада 2017 року розпорядженням Кабінету Міністрів 

України №1023 затверджена Стратегія розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ України до 2020 року, відповідно до якої основними 

підходами досягнення цілей Стратегії є інформатизація діяльності, 

максимальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

реалізації завдань органами системи МВС. Розвиток інформаційних 

технологій у правоохоронній сфері ведеться в таких напрямках: 

опрацювання великих об’ємів даних, управлінському напрямку, в 

напрямку підтримки прийняття рішення та розвитку технологій 

експертних систем, удосконалення методів управління системами 

інформаційного забезпечення, централізації комп’ютерних банків даних, 

впровадження новітніх інформаційних технологій для ведення 

кримінологічних та криміналістичних обліків, використання 

комп’ютерних мереж, застосування засобів захисту інформації, 

налагодження ефективного взаємного обміну кримінологічною 

інформацією на міждержавному рівні (1).  
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Відповідно до Стратегії розвитку системі Міністерства внутрішніх 

справ відводиться функція координатора діяльності органів, які 

реалізують державну політику у сфері внутрішніх справ. Для 

забезпечення нових вимог до інформаційних потреб, необхідна 

комплексна реорганізація та оптимізація відомчих інформаційних 

ресурсів, створення базового інструменту для автоматизації 

управлінських процесів системи органів внутрішніх справ, а також 

інтеграція до загальнодержавної системи інформаційних ресурсів та 

сервісів (1). Обмін інформацією між ресурсами державних органів (МВС, 

Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро 

України, Пенсійного фонду, Міністерства юстиції, Генеральної 

прокуратури України, Національного банку України, Міністерства 

соціальної політики, Державної судової адміністрації та ін.) доцільно 

побудувати не за принципом формування запиту та відповіді 

безпосередньо користувачем, а за принципом автоматизованого доступу 

в межах повноважень. Нова модель реалізується як спільне інтегроване 

інформаційне середовище, побудоване за принципом використання 

єдиних інтерфейсів та протоколів взаємодії і обміну інформацією у 

реальному часі, реалізація електронної ідентифікації особи на базі 

єдиного ідентифікатора (2).  

Реалізація галузевої інформатизації проводиться за рахунок 

застосування сучасних інноваційних підходів, методологій та технологій, 

в тому числі хмарної інфраструктури, Mobile-ID, просування методики 

опрацювання даних великих обсягів, нормативно-правового 

врегулювання принципів «цифровий за замовчуванням”, «одноразове 

введення інформації” та «сумісність за замовчуванням”, а також 

розвитку публічно-приватного партнерства.  

Метою інформатизації є забезпечення необхідного рівня 

ефективності та результативності виконання завдань державної політики 

щодо: охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидії злочинності, забезпечення безпеки і порядку, надання 

поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони 

суверенних прав України в економічній зоні; цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню; протидії нелегальній міграції, громадянства, реєстрації 

фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів.  

Впровадження інформаційних технологій у діяльність органів 

Національної поліції України забезпечує належне функціонування 

правоохоронних органів, дозволяє вдосконалити механізми управління, 

дозволяє оперативно отримувати доступ до певних відомостей, 

необхідних для виконання службових завдань, кваліфіковано 

здійснювати їх аналіз, використовувати досягнення науково-технічної 

думки для оптимізації слідчих дій. З розвитком нових інформаційних 
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технологій посилилася тенденція до загального підвищення рівня 

комп’ютерної грамотності працівників правоохоронних органів, 

розширення переліку комп’ютерних інформаційних обліків, розвитку 

технологій електронної обробки інформації, створення комп’ютерних 

мереж для обміну інформацією.  
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ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ:  

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні питання гендерної рівності знаходяться у полі зору 

науковців – соціологів, політиків, економістів, фахівців з державного 

управління, громадських організацій. Активне дослідження питань розробки 

та впровадження гендерної політики та стану дотримання принципів 

гендерної рівності у різних галузях людської діяльності обумовлено 

євроінтеграційними процесами, розвитком громадянського суспільства та 

еволюцією поглядів на роль і місце жінок і чоловіків у системі соціально-

економічних відносин, акцентування уваги на дотриманні їх прав в усіх 

сферах суспільного життя.  

За результатами щорічного дослідження (1) індексу гендерної 

рівності 2018 року Україна посіла 65-те місце серед 149 країн світу, що 

акцентує увагу на необхідності більш активного і цілеспрямованого 

впровадження у нашій державі механізмів забезпечення гендерної 

http://orcid.org/0000-0002-0326-9983

