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Вступ 

Характеризуючи сучасний стан розвитку суспільства, варто звернути увагу 

на підвищення ролі інформаційних технологій у життєдіяльності індивідуума, 

суспільства і держави. Бурхливий розвиток інформаційних процесів, 

провадження нових винаходів, досягнень та технологій у виробничі та 

управлінські процеси обумовила не лише можливості поступального розвитку 

нашої держави, але і стала фактором зростання кількості злочинів та 

вдосконалення засобів і способів вчинення злочинних посягань. Така ситуація 

значно утруднює запобігання, виявлення та протидію злочинності і зумовлює 

необхідність вдосконалення впроваджених і розробку нових методів і засобів її 

здійснення. 

Розвиток інформаційних систем в Україні на сучасному етапі науковці 

характеризують як низький і приходять до висновку, що впроваджені 

інформаційні системи на сьогодні не здатні в повному обсязі реалізувати своє 

призначення у процесі діяльності правоохоронних органів. Саме тому, питання 

вдосконалення інформаційного забезпечення правоохоронних набуває 

особливої актуальності. 

 

1. Розвиток та становлення інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів України. 

Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності відкривають нові 

можливості для попередження злочинності та сприяють ефективному і точному 



прийняттю рішень з метою розкриття злочинів. Беззаперечно, що використання 

інформаційних технологій може стати чи не головним чинником зміцнення 

законності, забезпечення обороноздатності країни, соціально-політичної 

стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні державою.  

Важлива роль розвитку інформаційного забезпечення у процесі здійснення 

правоохоронної діяльності підтверджується у працях науковців. На думку О.Г. 

Фролової суттєва, а в багатьох випадках пріоритетна роль інформаційного 

забезпечення у процесі здійснення ефективного управління в органах 

внутрішніх справ та функціонування усієї правоохоронної системи 

підтверджується на практиці боротьби зі злочинністю. Важлива роль системи 

інформаційного забезпечення управління в правоохоронних органах 

підтверджується на нормативному рівні, зокрема наказами та розпорядженнями 

Міністерства внутрішніх справ України [14, с. 55]. 

Досліджуючи ґенезу правових основ інформаційного забезпечення 

діяльності правоохоронних органів, І.П. Катеринчук відзначає наявність зв’язку 

між розвитком інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних 

органів та еволюційними етапами розвитку інформаційних технологій. 

Науковець виділяє шість етапів розвитку інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів. На першому етапі виникає людська мова, що значно 

полегшило обмін відомостями під час особистого контакту, а також 

накопичення інформаційних ресурсів, появу осіб, які відповідали за їх 

зберігання. Протягом другого етапу еволюції з’являється писемність, а поява 

першого друкарського верстата в 1445 році ознаменувала початок третього 

етапу розвитку інформаційної технології, який тривав близько 500 років і 

важливим досягненням якого стала поява інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів як власне функції їхньої діяльності. Протягом 

четвертого періоду (кінець XIX – початок XX ст.) інформаційної еволюції були 

винайдені та набули поширення засоби передачі інформації: радіо, телеграф, 

телефон та ін. Із появою перших електронно-обчислювальних машин в 1946 р. 

розпочався п’ятий етап еволюції інформаційних технологій, а на шостому етапі, 



що триває досі, був винайдений мікропроцесор і персональний комп’ютер [6, с. 

12]. 

Основи інформаційного забезпечення правоохоронних органів України 

сформувалися на початку 70-х років минулого століття. У цей період стали 

використовувати накопичений в нашій державі досвід застосування 

електронно-обчислюваних машин для вирішення завдань управління 

промисловістю. Тоді ж був створений Республіканський науково-дослідний 

інформаційний центр з мережею інформаційно-обчислювальних центрів у всіх 

регіонах країни – обласних управліннях внутрішніх справ (нині Департамент 

інформаційних технологій), які були обладнані електронно-обчислювальними 

машинами виду Мінськ-32, Мінськ-22, а згодом –  СМ та ЄС. Інформаційні 

центри стали осередками збору основних масивів інформації та технічних 

засобів її оброблення, функціональних автоматизованих інформаційних систем, 

котрі розрізнювалися за призначенням, характером завдань, рівнем 

функціонування тощо. Як зазначають Р.А. Калюжний та В.М. Ткаченко, 

тогочасні автоматизовані інформаційні системи, які застосовувались в 

правоохоронній сфері, не мали суттєвих відмінностей поряд із тими, що 

використовувалися в інших галузях народного господарства країни [4, с. 65]. 

Характерним для побудови тогочасних інформаційних систем було те, що 

обробка інформації здійснювалась централізовано, утруднюючи або 

унеможливлюючи тим самим прямий доступ працівників правоохоронних 

органів до бази даних 

Варто відзначити, що створенню єдиної бази даних, яка б містила усю 

необхідну інформацію для реалізацією правоохоронними органами своїх 

функцій перешкоджали наступні фактори: по-перше, це слабка технічна 

оснащеність інформаційних центрів радянської системи правоохоронних 

органів, по-друге – недостатнє застосування новітніх на той час програмних 

ресурсів. Мета використання інформаційно-аналітичного забезпечення 

правоохоронних органів зводилась до статистичного аналізу інформації, 



ведення кримінальних обліків, здійснення контролю  за процесом розгляду 

повідомлень і заяв щодо злочинів [8].  

На початку 80-х років була розроблена стратегія «автоматизації 

інформаційного забезпечення управлінської діяльності», в основу якої було 

покладено ідею створення автоматизованого робочого місця співробітника 

органів внутрішніх справ. Дана стратегія передбачала розробку комплексу 

автоматизації інтелектуальної праці конкретного працівника та передачу 

інформації «знизу догори» і «від периферії до центру»[13].У 1985 році починає 

формуватися єдиний автоматизований банк даних, який зосереджував 

інформацію, яка необхідна правоохоронним органам для здійснення своїх 

функцій. В усіх чергових частинах органів внутрішніх справ були встановлені 

автоматизовані системи оперативного інформування. Дана система містила 

сукупність програмних, інформаційних, організаційних та технічних засобів, за 

допомогою яких відбувалось збирання, збереження інформації, а також 

контроль та видача даних в чергових частинах. У 1988 році було засновано 

кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів, яку згодом 

реорганізовано в підрозділ інформаційних технологій Національної Академії 

внутрішніх справ України.  

Безумовно, вдосконалення системи інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів позитивно відзначилося на рівні попередження, 

запобігання та подолання злочинності в країні. Переконливим був той факт, що 

електронно-обчислювані машини надали можливість працівникам 

правоохоронних органів автоматизувати однотипні та трудомісткі роботи, з 

їхньою допомогою розширити можливості працівників апарату управління у 

вирішенні конкретних завдань. Завдяки застосуванню електронно- 

обчислювальних машин правоохоронці змогли повніше виявляти тенденції та 

закономірності у сфері охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю, робити точніші прогнози, почали застосовувати прогресивні 

методи аналізу оперативної обстановки, оперативніше приймати рішення. 



Варто звернути увагу на посильну допомогу застосування новітніх засобів 

обробки інформації в оперативно-розшуковій та довідковій роботі. Так, 

автоматизовані інформаційні системи «Адмінпрактика», «Профілактика-

розшук», «Скарга», «Статистика», «Автомобіль», «Аналіз господарської 

діяльності», «Номерні речі», «Патруль», «Нормативно-правові акти» та ін. 

довели свою ефективність вже на першому етапі їхнього впровадження. 

Наприклад, «Профілактика-розшук» за кілька місяців функціонування 

забезпечила зменшення на 16% кількості злочинів столиці, вчинених раніше 

судимими особами, а завдяки «Статистиці» зменшилася кількість приписок 

щодо розкриття злочинів. У той час почали застосувати електронно-

обчислювальні машини і для боротьби з економічними злочинами, що 

втілилося у впровадженні низки методів і засобів ретроспективного аналізу 

діяльності організацій різних галузей економіки. Саме в цей час почала 

розроблятись галузева інформаційна система «Нормативно-правові акти», яка в 

90-ті роки XX ст. переросла у широковідомі нині системи «Право», 

«Законодавство», «Нормативно-правові акти України».  

У 1991 році в системі МВС України почала формуватися перша місцева 

обчислювальна мережа, доступ до якої було надано керівникам МВС та 

головним службам управління, а 1992 рік став початком формування єдиної 

системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ МВС України 

– системи обробки даних, в котрій інформація обробляється за єдиною схемою, 

на основі єдиних для різних задач вихідних та нормативно-довідкових 

матеріалів. У 2000 році інформаційна мережа вже складалася з місцевих 

обчислювальних мереж структурних підрозділів МВС України та УМВС, які 

були об’єднані в одну інформаційну систему. Місцеві мережі кожної 

структурної служби функціонували самостійно та автономно. Відповідні 

служби апарату МВС створювали та супроводжували місцеві бази даних, 

доступ до яких відбувався відповідно до службових потреб співробітників [9]. 

У 2002 році був створений Департамент інформаційно-аналітичного 

забезпечення МВС. Даний підрозділ є структурним підрозділом апарату МВС, 



основне функціональне призначення якого полягає у розробці та впровадженні 

інформаційних технологій в діяльність органів внутрішніх справ України [19, с. 

80]. Департамент також забезпечує формування електронних версій для 

персональних обліків МВС – «Зниклі громадяни», «Особи, які переховуються 

від органів влади», «Неопізнані трупи», «Культурні цінності», «Moбільні 

телефони», «Транспортні засоби у розшуку», «Зброя у розшуку» та ін. На 

основі Департаменту інформаційно- аналітичного забезпечення у 2006 році 

передбачалась організація Оперативно-аналітичного департаменту, який мав 

відповідати за розбудову оперативно-аналітичних структур в центральному 

апараті та в регіональних підрозділах. Однак, мета і завдання новоствореного 

підрозділу не були чітко визначені, тому вже у 2007 році його реорганізували у 

Департамент стратегічного аналізу і прогнозування. Тоді ж були створені 

сектори інформаційних технологій в складі міських, районних та лінійних 

органів внутрішніх справ [8]. 

Слід зазначити, що подальше зростання рівня злочинності в Україні 

стимулювало вдосконалення існуючих та вироблення принципово нових 

підходів у діяльності органів внутрішніх справ. У сфері інформаційного 

забезпечення пріоритетним завданням було передбачено створення єдиної 

інтегрованої інформаційної мережі, яка містила б усю накопичену і нову 

інформацію оперативно-розшукового призначення. За основу була взята 

розроблена у 2003 році УМВС у Луганській області інформаційно-пошукова 

система «АРМОР» (Автоматизоване Робоче Місце Оперативника), яка була 

прийнята за базову в усіх обласних МВС України і в даний час є інтегрованою 

інформаційно-пошуковою системою органів внутрішніх справ України (ІІПС). 

ІІПС функціонує на підставі Положення про Інтегровану інформаційно-

пошукову систему органів внутрішніх справ України від 12.10.2009 року, 

затвердженого Наказом МВС. Дана система являє собою сукупність 

організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-

телекомунікаційних засобів, за допомогою яких здійснюється формування та 

ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків та 



забезпечується авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІІПС. У 

Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів 

внутрішніх справ України від 12.10.2009 року чітко визначена мета 

функціонування ІІПС – інтеграція інформаційних ресурсів, які існують в 

органах та підрозділах внутрішніх справ в єдиний інформаційно-аналітичний 

комплекс, яка відбувається за допомогою використання використання сучасних 

інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання 

задля надання підтримки оперативно-службовій діяльності органів і підрозділів 

внутрішніх справ та підвищення рівня їхньої можливості протидії та 

профілактики злочинності [12]. 

На виконання Положення про ІІПС було розроблено алгоритм дій 

користувачів з організації формування ІІПС з метою використання під час 

виконання службових завдань за напрямками діяльності працівників 

правоохоронних органів. При цьому інформаційні обліки регіонального та 

центрального рівнів ІІПС є доступними виключно для авторизованих 

користувачів ІІПС. На даний час ІПС об’єднує  19 комп’ютерних 

інформаційних підсистем (АІС «Особа», АІС «Дактилоскопічні обліки», АІС 

«Нерозкриті злочини», АІС «Оріон» та ін.). 

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

створено Департамент інформаційної підтримки та координації поліції 

(ДІПКП) «102» Національної поліції України, який організовує та здійснює 

передбачені законодавством України заходи, спрямовані на інформаційно-

аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяльності 

й захист персональних даних під час їх обробки у структурних підрозділах 

апарату Національної поліції України. ДІПКП визначає основні напрями 

діяльності поліції у сфері інформатизації, здійснює інформаційно-пошукову та 

інформаційно-аналітичну роботу, бере участь у розроблені проектів 

нормативно-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції поліції 

та стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення, а також обробки 

персональних даних в органах і підрозділах поліції Організація інформаційно-



аналітичної та інформаційно-пошукової діяльності поліції здійснюється 

відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України 

та актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, 

нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, які 

регулюють цю діяльність. 

Таким чином, історичний огляд наглядно показує, що інформаційне 

забезпечення правоохоронних органів є важливим елементом їх 

функціонування. 

 

2. Проблемні питання інформаційного забезпечення правоохоронних 

органів. 

Серед нагальних проблем у сфері інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів науковці виділяють низький рівень організаційно- 

кадрового потенціалу. По-перше, як зазначає у своєму дослідженні 

І.П. Катеринчук, існує проблема підготовки працівників, які повинні достатньо 

володіти знаннями, вміннями та навичками застосування інформаційних 

технологій. Оскільки основна частина кадрового потенціалу правоохоронних 

органів володіє юридичною освітою, то набуття технічних навичок повинно 

бути враховано при підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних 

закладах [6, с. 11]. Інформаційна підготовка майбутніх працівників 

правоохоронних органів повинна бути спрямована на формування в курсантів 

інформаційної культури за допомогою освоєння ними навчальних курсів 

професійної інформатики, які повинні сформувати уявлення про основи 

інформатики як навчальну дисципліну і водночас набуття навичок застосування 

інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. Як зазначає 

Т.П. Колісник, рівень ефективності інформативної підготовки кадрів для 

правоохоронних органів повинен підвищуватися за допомогою впровадження 

інтерактивних методик і технологій навчання, організації студентських 

комп’ютерних лабораторій, забезпечення навчально-наукової і практичної 



співпраці курсантів з підрозділами правоохоронних органів та розвитку 

науково-дослідної роботи курсантів [7, с. 222]. 

По-друге, важливе значення має не лише підготовка майбутніх 

працівників, а й службова підготовка працівників правоохоронних органів. Так, 

за умов активного розвитку інформаційних технологій працівники 

інформаційних підрозділів та інших служб в галузі комп’ютерних технологій 

повинні постійно підвищувати кваліфікацію з загальної інформаційної 

культури, комп’ютерної підготовки і також інформаційної безпеки [18, с. 185]. 

По-третє, важливим аспектом проблеми є часткова втрата професійного 

складу правоохоронних органів у ході проведення реформування 

правоохоронної сфери. Так, після подій Євромайдану та Революції Гідності 

суспільство було охоплене негативним ставленням до правоохоронної системи 

загалом, що зумовило звільнення більшості досвідчених, висококваліфікованих  

працівників, а стаж роботи працюючих нині кадрів є неприпустимо низький. 

Така ситуація, безумовно, чинить негативний вплив на стан протидії 

злочинності в умовах погіршення кримінологічної обстановки в нашій державі, 

оскільки відбулася втрата вагомої частини негласних джерел інформації, які 

забрали з собою звільнені працівники [2, с. 229]. 

На стан розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів  

впливає також низький рівень забезпечення всіх галузевих підрозділів 

сучасною потужною комп’ютерною технікою, ліцензійним стандартним та 

прикладним програмним забезпеченням, тобто слабка технічна оснащеність 

правоохоронної системи. І. Катеринчук також серед основних проблем, які 

пов’язані із розвитком інформаційного забезпечення у сфері правопорядку, 

також підкреслює проблему застарілості програмного забезпечення у 

правоохоронній сфері. Науковець зазначає, що в умовах стрімкого розвитку 

інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, відповідні 

технології, які використовують правоохоронні органи, не можуть відставати 

порівняно з тими, які можуть бути використані при вчиненні злочинів та 

адміністративних деліктів в інформаційній сфері [6, с. 25]. Безумовно, дана 



проблема зумовлена недостатнім фінансуванням сфери розвитку 

інформаційного забезпечення правоохоронних органів і це зумовлює 

неоднорідність стану програмно- технічного забезпечення територіальних 

підрозділів. Важливим моментом подолання даної проблеми в умовах 

загострення кризи є фінансова підтримка міжнародних партнерів, зокрема ЄС у 

контексті проведення реформ правоохоронної сфери. Так, приміром, в 

напрямку спільного проекту з покращення роботи оперативних працівників та 

слідчих, представниками Консультативної місії ЄС нещодавно було передано 

комп’ютерне обладнання на суму 98 тис. євро ГУ Національної поліції у 

Харківській області [15]. 

М. Перепелиця та А. Володько у своєму дослідженні формування 

інформаційних систем наголошують також на невідповідності рівня розвитку 

інформаційних систем наявним актуальним потребам працівників 

правоохоронних органів. Науковці також констатують, що на даний час 

працівники правоохоронних органів не в повному обсязі  використовують 

впроваджені інформаційні системи, а в умовах проведення реформи в 

правоохоронній сфері постала проблема простоювання і загублення наявних 

систем, які довели свою ефективність на практиці. Це зумовлено тим, що 

відбувається розформовування підрозділів, завдання яких полягало у наданні та 

внесенні інформації до інформаційних систем, а нові підрозділи даними 

функціями ще не були наділені [11, с. 84]. 

Г.М. Шорохова також звертає увагу на проблемі захисту власного 

інформаційного простору [18, с. 185]. В сучасних умовах існують різні способи 

захисту інформаційних комп’ютерних систем. В першу чергу, це комплекс 

технічних засобів –контроль доступу у приміщення, фізичні способи захисту 

кабельної системи, захист систем електроживлення тощо; програмні засоби, які 

полягають у розробці та застосуванні антивірусних програм, систем 

розмежування повноважень, засобів контролю доступу до файлів; різноманітні 

способи шифрування(криптографічні способи), які використовуються з метою 

обмеження несанкціонованого доступу до баз даних інформаційних систем. 



Також система способів захисту інформаційного простору включає в себе 

правові прийоми, які полягають у створенні  адміністративно-правових і 

кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за 

несанкціоноване використання даних [16, с. 104-105]. В напрямку 

вдосконалення захисту інформаційного простору необхідно створити 

комплексну дієву систему інформаційної безпеки правоохоронних органів, в 

межах якої повинні бути визначені загальні положення, цілі, принципи та 

напрями запровадження, а також підтримка надійної системи інформаційної 

безпеки правоохоронних органів України. 

 

Удосконалення законодавства з питань інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів. 

В першу чергу необхідно звернути увагу на проблему вдосконалення 

нормативно-правової бази інформаційного забезпечення правоохоронних 

органів і інформаційного забезпечення в цілому. Як показав історичний огляд 

розвитку інформаційного забезпечення в Україні, протягом останнього часу 

зазнали змін умови його розвитку – демократія та гласність, а також стрімке 

провадження новітніх технологій.  Цілком логічно, що у зв’язку з цим деякі 

сфери інформатизації правоохоронної діяльності залишаються не до кінця 

врегульованими, що вимагає проведення ґрунтовного аналізу змісту 

нормативно-правової бази [10, с. 168]. 

Характеризуючи сучасний стан вітчизняного інформаційного 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності, К.І. Беляков вказує на 

відсутність легальної чіткої, ієрархічної єдності в системі інформаційного 

законодавства, що викликає суперечливе тлумачення та застосування його норм 

в практиці [1, с. 222]. І.П. Катеринчук звертає увагу на наступні недоліки 

інформаційного законодавства, які є причиною неоднозначного тлумачення 

сутності інформаційних відносин: неточне тлумачення поняття «інформація» та 

відсутність чітких критеріїв поділу її на види, відсутність у Законі України 

«Про інформацію» тлумачення понять «відомості», «дані» внаслідок чого 



потрібно звертатись до тлумачних словників, які надзвичайно широко 

інтерпретують дані категорії [5, с. 378-379]. На актуальності проблеми 

вдосконалення нормативного забезпечення інформатизації правоохоронних 

органів в сучасних умовах наголошує і Г.М. Шорохова [18, с.185]. 

Щодо вирішення проблеми недосконалості правового регулювання сфери 

інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів правовою 

наукою вироблено два підходи, які відповідають напряму правового 

регулювання інформаційних відносин в Україні в цілому. В основі першого 

підходу лежить доктрина загального права і він полягає у фрагментарному 

вирішенні проблем правового регулювання інформаційних відносин на 

законодавчому рівні в окремих законах на основі ситуаційного підходу. 

Перший підхід застосовувався задля нормативно-правового регулювання 

багатьох сфер суспільних відносин на початковому етапі становлення України 

як суверенної держави. Протягом цього періоду було прийнято низку 

законодавчих актів у сфері регулювання інформаційних відносин, які 

концептуально не погоджені між собою і містять норми, які суперечать одна 

одній, також не бралася до уваги специфіка доктрини, національна 

ментальність населення та інші особливості соціального і державного устрою. 

Варто відзначити, що останнім часом науковці та практики в Україні 

схиляються до другого підходу. В його основі лежить доктрина європейської 

(континентальної) системи права, легальне визнання галузей законодавства та 

їх систематизація на рівні кодифікації. Даний підхід є більш традиційним та 

прийнятним для України і характерний для тих галузей законодавства, в яких 

кількість правових норм у певній сфері суспільних відносин досягла критичної 

маси, а наведені наукові обґрунтування щодо їхньої систематизації доводять 

необхідність легальної кодифікації [1, с. 222- 224]. До таких галузей 

законодавства науковці відносять і законодавство, яке регулює сферу 

інформаційного забезпечення правоохоронних органів України. Так, К.І. 

Беляков наголошує на необхідності виділення правових норм в цій сфері в 



окремий, автономний міжгалузевий інститут права та проведення 

систематизації на рівні Кодексу [1, с. 224].  

Слід зазначити, що на даний час, попри численні намагання кодифікувати 

інформаційне законодавство, не існує навіть проекту інформаційного кодексу 

України. Вперше його розробку ініціювало Національне агентство з питань 

інформатизації при Президентові України понад 20 років тому у 1995 році, 

протягом тривалого часу над його створенням працював Державний комітет 

телебачення і радіомовлення спільно з Міністерством юстиції України, 

Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та вітчизняні 

науковці. З 2010 року робота над Інформаційним кодексом України та 

створенням теоретичних основ законодавства в інформаційній сфері 

проводиться Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної 

академії правових наук України, в 2013 році була відкрита нова науково-

дослідна робота «Теоретико-правові основи формування та розвитку 

інформаційного суспільства». 

Наразі, як відзначають експерти та журналісти, в Україні попри нагальну 

необхідність кодифікації інформаційного законодавства, створенню 

інформаційного кодексу перешкоджає відсутність політичної волі щодо його 

прийняття [3]. Так, протягом останніх 6 років здійснюється фінансування 

роботи в даному напрямку Науково-дослідного інституту з  державного 

бюджету без відкритих тендерів, однак жодних вагомих напрацювань зроблено 

не було. Це є переконливим свідченням неефективності роботи відповідних 

фахівців і безцільового використання виділених державою коштів. Тому, на 

нашу думку, необхідно залучити до організації підготовки проекту 

інформаційного кодексу досвідчених науковців та юристів-практиків, а також 

забезпечити активну участь громадськості і контроль з боку громадянського 

суспільства у процесі його підготовки.  

Також з метою удосконалення інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів необхідно приводити у відповідність до завдань 

правоохоронних органів інформаційно-аналітичні системи; забезпечити єдність 



системи інформаційного законодавства шляхом прийняття Інформаційного 

кодексу України; здійснювати фінансову підтримку правоохоронних органів з 

метою забезпечення високотехнологічного озброєння; створити спеціальні 

курси для працівників правоохоронних органів, з метою підвищення кадрового 

потенціалу. 

 

Висновки 

Отже, система інформаційного забезпечення правоохоронних органів на 

сучасному етапі має ряд нагальних проблем, серед яких можна виділити: 

- недосконалість правового регулювання сфери інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів; 

- низька якість кадрових ресурсів, тобто відсутність належного рівня 

інформаційної підготовки професійного спрямування як у майбутніх 

правоохоронців, так і в діючих працівників; 

- неналежне технічне оснащення підрозділів правоохоронних органів, 

особливо низових; 

- невідповідність інформаційних систем актуальним потребам 

правоохоронців та відсутність дієвої інтегрованої інформаційної системи; 

- удосконалення механізмів зовнішньої взаємодії на міжнародному 

рівні між правоохоронними органами у сфері використання інформаційних 

технологій з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності; 

- розробка та впровадження комплексної системи захисту 

інформаційного простору. 

Вищеназвані проблеми потребують детального наукового опрацювання та 

пошуку ефективних шляхів їхнього вирішення, зокрема запозичення 

зарубіжного досвіду успішного функціонування інформаційних систем, 

отримання фінансової підтримки з боку міжнародних спонсорів, залучення 

громадськості до процесу вдосконалення нормативно- правової бази 

інформаційного забезпечення, адже в умовах розвитку сучасних технологій 

висока якість інформаційного забезпечення правоохоронних органів є 



запорукою їхньої ефективної діяльності, а отже покращенням стану захисту 

прав і свобод людини і громадянина в нашій державі.  
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