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заборонено використання гласних та негласних, штатних та позаштатних працівників з в 
процесі оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. Вказане 
свідчить, що з точки зору оперативно-розшукової діяльності повноваження передбачені в 
Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» більш ширші.  

Разом з цим, на нашу думку доцільним є введення такого поняття як «негласне 
співробітництво», що було б узагальнюючим для визначення усіх видів співпраці 
правоохоронних органів з окремими особами на засадах конфіденційного/негласності, 
добровільності з метою протидії злочинності. Водночас, чітко розмежовувало б негласну 
співпрацю оперативних підрозділів під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та 
досудового розслідування кримінального провадження (з точки зору оперативно-
розшукової діяльності використання загальнокримінальної спрямованості такого виду 
негласного співробітництва як гласних та негласних, штатних та позаштатних працівників 
співробітниками підрозділів кримінальної поліції в процесі протидії організованій 
злочинності загальнокримінальної спрямованості можливо під час здійснення всіх форм 
оперативно-розшукової діяльності, а конфіденційно співробітництва – включно в межах 
оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження). 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАПРЯМОК 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНТІВ  
В ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Сучасна швидкоплинна оперативна та криміногенна обстановка на державному 
кордоні України вимагає від оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної 
служби (далі – ДПС) України значного посилення діяльності по своєчасному отриманню та 
перевірці інформації за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів. 
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Найбільш ефективними джерелами надходження достовірної інформації є конфіденти. 
Організація і тактика використання можливостей конфіденційного співробітництва в 
оперативно-розшуковій діяльності (далі – ОРД) оперативних підрозділів ДПС України – не 
достатньо вивчена проблема, вирішення якої містить певний позитивний потенціал 
інформаційно-аналітичного забезпечення (далі – ІАЗ) такої діяльності. 

Слід зазначити, що інформаційно-аналітична компонента в діяльності оперативних 
підрозділів складається з взаємопов’язаних систем: 

− інформаційного забезпечення діяльності оперативних підрозділів (збір інформації, її 
первинне вивчення, накопичення та надання споживачам для інформаційного супроводу 
виконання завдань); 

− аналітичної діяльності оперативних підрозділів (дослідження наявної в масивах 
даних та додатково отриманої інформації для опрацювання рекомендацій і пропозицій до 
управлінських рішень); 

− управління інформаційно-аналітичними процесами в оперативних підрозділах 
(організація та керівництво процесами систем інформаційного забезпечення та аналітичної 
діяльності). 

Саме тому підвищення ефективності використання конфідентів в оперативних 
підрозділах через ІАЗ ОРД є одним із напрямків покращення результативності протидії 
злочинності під час охорони державного кордону України. 

ІАЗ оперативних підрозділів ДПС України полягає у проведенні комплексу заходів 
спрямованих на збір, узагальнення, аналіз, зберігання та використання інформації, у тому 
числі обмеженого доступу, для виконання завдань ОРД покладених законодавством України 
на оперативні підрозділи. 

Зміст ІАЗ діяльності оперативних підрозділів ДПС України полягає у: 
− отриманні, опрацюванні, накопиченні, збереженні, захисту, пошуку, перетворенні і 

поширенні інформації для вирішення задач ОРД; 
− формуванні інформаційних ресурсів і наданні споживачам інформації для виконання 

ними своїх функціональних обов’язків, вироблення прогнозів розвитку обстановки на 
державному кордоні, в оперативних підрозділах, варіантів ефективних управлінських 
рішень, визначенні стратегії і тактики діяльності оперативних підрозділів, оцінки 
адекватності їх дій особливостям обстановки, що складається. 

В результаті виконання завдань ІАЗ оперативні підрозділи отримують різноманітну 
інформацію, на основі якої здійснюється формування управлінських рішень щодо 
подальших дій. Як показує практика, ефективність охорони кордону залежить від 
доцільності управлінських рішень, які ґрунтуються на обробці великих масивів інформації. 

Основною метою системи інформаційного забезпечення підрозділів ОРД є комплексна 
інформаційна підтримка оперативних підрозділів України у боротьбі зі злочинністю в основі 
якої мають бути організаційні, нормативно-правові, технічні, програмні та інші заходи 
підрозділів ДПС. 
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ОСНОВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ З РЕЛІГІЙНИМИ 
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НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 

Організація роботи із залучення релігійних організацій до співпраці з органами пробації 
розглядається як важлива складова успіху у сфері запобігання рецидивній злочинності 
неповнолітніх в Україні. Високий рівень довіри підлітків до різного роду релігійних 


