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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 

 

На сьогодні досить актуальною є проблема інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів в Україні, обумовлена тим що новітні технології, як 

невід’ємна частина науково-технічного прогресу, відіграють все більшу роль у 
житті і діяльності суспільства. Причому саме інформаційні технології 

знаходять найбільше застосування. Водночас вони займають гідне місце в усіх 

найважливіших сферах суспільного життя і державного управління. Як і будь 
яке соціальне явище інформаційні технології мають як позитивну сторону для 

суспільства так і негативну: використання комп’ютерних технологій в 

злочинних, протиправних, антисоціальних цілях. Таким чином, зрозуміло що 

визначаються нові цілі та завдання діяльності правоохоронних органів у сфері 
боротьби зі злочинністю та правопорушеннями, а також захисту прав і свобод 

українського суспільства в цілому й окремих його членів, що обумовлюють 

необхідність вдосконалення наявних і розробки нових методів і засобів її 
здійснення. Тому необхідно усвідомлювати місце і роль сучасних 

інформаційних технологій у правоохоронній діяльності органів державної 

влади.  

P. Калюжний та В. Шамрай виділяють три основні значення поняття 
«інформаційне забезпечення»: забезпеченість системи управління 

відповідною множиною інформації; діяльність, пов’язана з організацією 

збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання і представлення 
інформації; діяльність щодо формування цілеспрямованої суспільної й 

індивідуальної свідомості суб'єктів суспільних відносин щодо управління. 

конкретній сфері суспільних відносин [1, с. 296]. 

Г. Герт, говорячи про інформаційне забезпечення в правоохоронних 
органах, визначає його як діяльність суб’єктів управління, що спрямована на 

надання службам та підрозділам правоохоронних органів відомостей та 

інформації, необхідних їм для здійснення покладених на них завдань і 
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функцій, та задовольняє відповідні вимоги [2, с. 309]. Адже не слід збувати 
давню мудрість: „Попереджений – значить озброєний». 

На нашу думку, інформаційне забезпечення правоохоронних органів 

являє собою органічну єдність роботи щодо визначення змісту, обсягів, якості 
інформації, необхідної для здійснення управління, а також заходів щодо 

раціональної організації процесів збирання, систематизації, накопичення та 

обробки цієї інформації шляхом застосування різноманітних методів, методик 

і технічних засобів. 
Адже практика боротьби зі злочинністю переконливо свідчить про 

суттєву, а в багатьох випадках пріоритетну роль системи інформаційного 

забезпечення органів внутрішніх справ як ланки, що зумовлює ефективність 

роботи правоохоронних структур. Система інформаційного забезпечення 
здійснює інформаційну підтримку правоохоронних органів у розкритті і 

попередженні злочинів, установленні і розшуку злочинців, надає 

багатоцільову статичну, аналітичну та довідкову інформацію. 
Останні двадцять років нормативне регулювання інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів України змушено було розвиватися в 

нових для України рамках демократії та гласності, та, окрім цього, стрімкого 

провадження новітніх технологій. У зв’язку з цим інформаційне забезпечення 
правоохоронних органів до кінця не врегульовано, та вимагає проведення 

аналізу та вдосконалення нормативно-правової бази.  

Непогодженість діючих інструкцій та наказів, що регламентують 
інформаційне забезпечення, відсутність загальних єдиних положень, їх 

невідповідності новому законодавству України призводить до зниження рівня 

інформаційного забезпечення правоохоронних органів [3, с. 104-111]. Для 

поліпшення ситуації на нашу думку, потрібно розробити та прийняти 
інструкції з документаційного забезпечення правоохоронних органів в 

порядку переліків та класифікаторів їх управлінської документації. 

Працівникам правоохоронних органів потрібно надати правове унормування 
вимог щодо отримання повної і необхідної інформації для ефективності 

функціонування інформаційних обліків, забезпечення їхньої комплексності, 

системності та актуальності 

Ще однією з значних проблем інформаційного забезпечення 
правоохоронних органів України є проблема підготовки кадрів для цих 

органів, які б поєднували високий рівень знань, навичок та вмінь як у правовій 

сфері, так і у сфері інформаційних технологій. Це пояснюється тим, що 
підготовка фахівців зі спеціальності «правознавство» передбачає підготовку 

на рівні користувача у сфері інформаційних технологій, чого недостатньо для 

ефективної діяльності в сфері інформаційного забезпечення правоохоронних 

органів. Спроби ж поєднати під час здобуття вищої освіти всіх необхідних 
знань, вмінь та навичок в силу тих чи інших причин ще не завершилися 

однозначно позитивним результатом. Тому важливо дбати про підготовку 

майбутніх фахівців, впроваджувачів сучасних технологій у майбутньому.  

Зокрема невід’ємним фактором є збільшення рівню фінансування 
бюджетних коштів з метою широкого впровадження можливостей 

інтегрованих автоматизованих інформаційних систем на основі науково-
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практичних рекомендацій щодо тактики їх використання, для покращення 
інформаційного забезпечення правоохоронних органів. 

Узагальнюючи вище сказане можна зробити висновок, що наявність 

інформації є невід’ємним гарантом ефективності функціонування 
правоохоронних органів, зокрема, їх протидії злочинності, подальший 

розвиток інформаційного забезпечення правоохоронних органів потребує 

негайного вирішення усіх названих у цій роботі проблем, що дозволить 

підвищити ефективність їх діяльності та зробити ще один крок до побудови в 
Україні інформаційного суспільства. Найбільш оптимальні шляхи вирішення 

проблем сучасного інформаційного забезпечення можуть бути досягнуті за 

рахунок: аналізу та вдосконалення нормативно-правової бази інформаційного 

забезпечення правоохоронних органів, створення багатоцільових 
інформаційних підсистем діяльності правоохоронних органів, удосконалення 

кадрового забезпечення правоохоронних органів та їх оснащення сучасною 

вдосконаленою комп’ютерною технікою з впровадженням сучасних 
інформаційних технологій 
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ПOНЯТТЯ ТA OСOБЛИВOСТІ AДМІНІСТРAТИВНО-ПРAВOВИХ 

ЗAСOБІВ ПРOТИДІЇ ПРAВOПOРУШEННЯМ У ГAЛУЗІ ФІНAНСІВ 

 

Прoблeми зaстoсувaння прaвoвих зaсoбів, їх свoєчaснoгo і якіснoгo 

удoскoнaлeння відпoвіднo дo їх мeти тa признaчeння стaнoвить вeликий 

нaукoвий тa прaктичний інтeрeс, oскільки нaлeжнo oбрaні прaвoві зaсoби 
сприяють пoпeрeджeнню тa припинeнню прaвoпoрушeнь, вихoвaнню 

суспільствa в кoнтeксті дoтримaння приписів нoрмaтивнo-прaвoвих aктів. 

Прoтe кaтeгoрія «прaвoві зaсoби» і пoхіднa від нeї «aдміністрaтивнo-прaвoві 
зaсoби» дoкoріннo нe вивчeнa в прaвoвій нaуці. В юридичній літeрaтурі чaстo 

ці кaтeгoрії дoвільнo трaктуються і зaстoсoвуються пeрeвaжнo як 

узaгaльнюючі пoняття з нaдтo ширoким змістoм. 


