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Не викликає сумнівів той факт, що злочинність в Україні динамічно 

трансформується, набуває нової організаційно-тактичної якості, у 

зв’язку з чим потребують удосконалення і методи боротьби з нею, 

зокрема за рахунок підвищення ефективності інформаційно-

телекомунікаційного забезпечення правоохоронців. 

Постійно зростаючі інформаційні потоки вимагають від працівників 

правоохоронних органів істотного підвищення оперативності та 

ефективності інформаційного забезпечення, що є можливим лише із 

застосуванням високих інформаційних технологій та шляхом 

інформатизації правоохоронної діяльності. 

Зазначимо, що проявами інформатизованості діяльності право- 

охоронця є: інформаційно-аналітична діяльність, робота в єдиній 

комп’ютерній інформаційній системі правоохоронних органів з питань 

боротьби зі злочинністю, обробка персональних даних, робота з базами 

та банками даних, інформаційно-телекомунікаційними системами та 

мережами, навички комп’ютерної грамотності та комп’ютерної 

культури, зокрема вміння забезпечити ефективний захист інформації, 

що отримується та передається з використанням інформаційної системи 

Інтерполу.  

Проте, варто звернути увагу на те, що чинна система державних 

органів України та їх оперативних підрозділів, до обов’язків яких 

належить боротьба зі злочинністю, є громіздкою та неефективною. 

Наразі оперативно-розшукову діяльність в Україні здійснюють 

одинадцять державних правоохоронних органів, а слідчу згідно зі ст. 216 

КПК ‒ п’ять органів досудового розслідування [1]. 

Не можемо не погодитись з М. П. Водько: «Інформатизація зачіпає 

оперативно-розшукову діяльність в двох аспектах. Перший розглядає 
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інформатизацію як змістовний елемент оперативно-розшукової 

політики. Вона полягає в тому, що оперативно-розшукова діяльність 

потребує сучасного їй інформаційного забезпечення з використанням 

високих технологій. Нинішній стан інформаційно-пошукових систем 

оперативно-розшукового призначення не можна вважати задовільним. 

Другий аспект полягає в тому, що оперативно-розшукова діяльність і її 

можливості повинні адекватно використовуватися в забезпеченні 

безпеки інформаційних ресурсів України, запобігання спотворенню і 

знищенню інформації, викриттю осіб, які займаються кримінальним 

отриманням і використанням інформації» [2, с. 565]. 

Отже, головними завданнями інформатизації правоохоронної 

діяльності на сучасному етапі розвитку системи правоохоронних органів 

в Україні є: створення і сприяння нагромадженню інформації в базах 

даних за всіма напрямами їх діяльності; забезпечення оперативного 

доступу користувачів до баз даних безпосередньо з робочих місць 

правоохоронців; використання аналітичних методів обробки інформації, 

ресурсів невідомчих інформаційних систем для забезпечення 

правоохоронної діяльності багатовидовою інформацією; визначення 

перспективних напрямів і тенденцій розвитку сучасної злочинності; 

адаптація існуючих положень тактики і методики розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень у сучасних умовах 

інформатизації; розробка, впровадження та використання спеціального 

програмного забезпечення. 
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