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ПОНЯТТЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Анотація. У дослідженні наголошено на світовій проблемі злочинності та необхідності пошуку нових 
методів та моделей діяльності правоохоронних органів. Розкрите поняття, зміст та значення аналітичної 
розвідки у діяльності правоохоронних органів. Визначено, що аналітична розвідка є основою сучасної 
європейської моделі протидії злочинності – «поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналіти-
кою» (Intelligence-led Policing (ILP)). Проаналізовані наукові підходи до визначення аналітичної розвід-
ки. Враховане значення і застосування розвідки у інших сферах суспільних відносин: сферах безпеки та 
оборони, як самостійного напряму діяльності структур, які гарантують безпеку господарюючих суб’єктів. 
Сформоване єдине повне визначення «аналітичної розвідки» для його подальшого застосування у прак-
тичній діяльності правоохоронних органів. 
Ключові слова: аналітична розвідка, аналітика, аналітична діяльність, правоохоронні органи, 
поліцейська діяльність.
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THE CONCEPT OF ANALYTICAL INTELLIGENCE IN THE ACTIVITIES  
OF LAW ENFORCEMENT BODIES

Summary. The article under the headline the concept of analytical intelligence in the activities of law en-
forcement bodies speaks about analytical intelligence. It deals with the global problem of crime and the need 
to find new methods and models of activities of law enforcement authorities to prevent crime. The new model 
of activities of law enforcement authorities to prevent crime is Intelligence-led Policing (ILP). Intelligence-led 
policing: the cutting edge of modern law enforcement. It is a policing model built around the assessment and 
management of risk. Intelligence-led policing is not fully practised in Ukraine in the way it is in EU countries, 
but it does exist to a certain extent. Some units within the National Police of Ukraine operate according to some 
intelligence-led policing principles, but it is not yet part of the institutional culture of the police. It shifts the 
focus of policing from reactive to proactive and preventative, ensuring that crime fighters are “one step ahead” 
of criminals. Information comes to the police in various forms, but that information is useless on its own –  
it must be collated, analysed and disseminated. Intelligence-led policing really allows us to see the bigger pic-
ture, by identifying trends and patterns, by linking crimes, objects, persons, attributes, locations, and through 
criminal analysis. It was considered the approaches of scientists to the concept of analytical intelligence in 
the article. It was noticed that intelligence is used in the security and defense and security sectors of business 
entities. The analytical intelligence has its specific object of study, methodology, subject and circle of persons. 
The analytical intelligence is a process that involves planning and directing, collecting, evaluating, compar-
ing, analyzing, distributing and re-evaluating information about suspects, criminals and their organizations. 
It influences decision-making in the field of combating and preventing crime. Successful implementation and 
application of new methods of criminal analysis are very useful for practice. The analytical intelligence is the 
basis of Intelligence-led Policing (ILP).
Keywords: analytical intelligence, analytics, analytical activity, law enforcement bodies, policing. 

Постановка проблеми. Злочинність є тим 
негативним явищем, яке охо-пило майже 

усі сфери суспільного життя, сприяє дестабіліза-
ції політичної та економічної обстановки в кра-
їні, несе у собі реальну загрозу національній 
безпеці. У сьогоднішніх реаліях організована 
злочинність виходить за межі територій окремих 
держав, набуває масового, динамічного і транс-
національного характеру. Видозмінюються мето-
ди, способи вчинення злочинів, моделі злочинної 
поведінки, вміння та навички злочинців. Орга-
нізована злочинність є постійним предметом об-
говорення та об’єктом боротьби у світовому спів-
товаристві. Тому, особливої актуальності зараз 
набуває пошук нових прийомів, методів та моде-
лей діяльності правоохоронних органів. 

Найбільш поширеною та сучасною європей-
ською моделлю протидії злочинності є «поліцей-
ська діяльність, керована розвідувальною аналі-
тикою» (Intelligence-led Policing (ILP)). В Україні 
Intelligence-led Policing (ILP) не використовується 

в повній мірі так, як в країнах Європейського Со-
юзу, вона є концепцією, що розвивається. І хоча 
певні підрозділи Національної поліції України 
працюють згідно з деякими принципами право-
охоронної діяльності, керованої аналітикою, але 
на даний момент це явище не є частиною інсти-
туційної культури в поліції. 

Зважаючи на зазначене, необхідність впро-
вадження та забезпечення правового підґрунтя 
для функціонування в Україні цього новітнього 
методу боротьби зі злочинністю, впровадження 
його в повсякденну діяльність пра-воохоронних 
органів є зараз вкрай важливими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інформаційно-аналітичної діяльності 
правоохоронних органів, кримінального аналізу, 
кримінальної розвідки та їх значення для бороть-
би з організованою злочинністю досліджували 
С.В. Албул, О.М. Бандурка, О.Ю. Бусол, О.В. Вла-
сюк, В.С. Гуславський, О.Ф. Доложенков, В.В. Єро-
феєв, Ю.А. Задорожний, О.М. Заєць, О.Є. Корис-
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тін, А.В. Махнюк, В.І. Мельник, А.В. Мовчан, 
В.А. Некрасов, Д.Й. Никифорчук, А.С. Овчин-
ський, Д.О. Пефтієв, С.В Пеньков, І.В. Процен-
ко, Б.Г. Розовський, С.В. Сеник, В.Ю. Струков, 
Д.Ю. Узлов, В.Г. Хахановський, О.Ю. Шостко, 
А.Ю. Шумілов та інші провідні науковці. 

Зокрема, проблеми впровадження моделі 
поліцейської діяльності, керованої аналітикою 
(Intelligence-Led Policing/ILP) досліджено у праці 
Дж. Картера, С. Філіпса та М. Гайадина «Впро-
вадження слідчого поліцейського: застосування 
теорії вільного поєднання» [1]. 

Першим вітчизняним досягненням стало ви-
дання комплексного навчального посібника, 
довідника керівника поліції «Поліцейська ді-
яльність, керована розвідувальною аналітикою 
ILP (Intelligence Led Policing)», підготовленого 
групою авторів – О.Є. Користіним, Д.О Пефті-
євим, С.В. Пеньковим та В.А. Некрасовим за 
заг. ред. Вербенського М.Г. [2]. Навчальний по-
сібник є унікальним виданням, підготовленим 
за підтримки Консультативної місії Європей-
ського Союзу в Україні науковцями Державно-
го науково-дослідного інституту МВС України 
спільно з Управлінням кримінального аналізу 
Національної поліції України. У виданні кон-
цептуально визначено загальні засади та клю-
чові елементи формування сучасної моделі полі-
цейської діяльності. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Натомість, слід конста-
тувати, що питання інформаційно-аналітичної 
діяльності правоохоронних органів, криміналь-
ного аналізу, кримінальної розвідки, їх поняття, 
зміст, правова основа, етапи впровадження зали-
шаються дослідженими не в повній мірі і потре-
бують подальшого ретельного вивчення. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження підходів вчених науковців щодо 
поняття «аналітична розвідка» та формування 
єдиного повного визначення цього поняття для 
його подальшого застосування у практичній ді-
яльності правоохоронних органів. 

Виклад основного матеріалу. Великий 
тлумачний словник сучасної української мови 
тлумачить слово «розвідка» як дію з метою дізна-
тися шляхом розпитування або спостереження 
про кого-, що-небудь [3, с. 1043]. Словник укра-
їнської мови визначає розвідку як розвідувальну 
діяльність, яка здійснюється спеціальними засо-
бами і методами з метою забезпечення органів 
державної влади розвідувальною інформацією 
[4, с. 63]. Інші тлумачні словники надають таку 
дефініцію: “Розвідка – збір відомостей про супро-
тивника, у мирний час – за допомогою агентів, 
шпигунів, карт, планів, статистичних даних 
тощо; у військовий час – за допомогою дезерти-
рів, полонених [5, с. 218]. 

Положення статті 1 Закону України «Про 
розвідувальні органи України» містить терміни 
«розвідувальна діяльність – діяльність, яка здій-
снюється спеціальними засобами і методами з ме-
тою забезпечення визначених законом органів 
державної влади розвідувальною інформацією, 
сприяння реалізації та захисту національних ін-
тересів, протидії за межами України, у тому числі 
у кіберпросторі, зовнішнім загрозам національній 
безпеці України» та «спеціальна розвідка – ком-

плекс заходів і дій для добування, опрацювання 
і доведення розвідувальної інформації в інтересах 
підготовки та ведення (підтримки) операцій, бо-
йових і спеціальних дій з використанням визна-
чених способів добування відомостей, у тому числі 
встановлення конфіденційного співробітництва 
з особами за добровільною згодою» [6].

Слід зауважити, що наразі на розгляді у Вер-
ховній Раді України перебуває прийнятий за 
основу проект Закону «Про розвідку» (реєстр. 
№ 2412-д від 15.01.2020), поданий народни-
ми депутатами України О.М. Завітневичем, 
А.Д. Арахамією та іншими, у якому під розвід-
кою пропонується розуміти «організаційно-функ-
ціональне поєднання визначених цим Законом 
розвідувальних органів та діяльності, яку вони 
здійснюють самостійно або у взаємодії між собою 
та з іншими складовими розвідувального співто-
вариства України з метою забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони України» [7].

На наш погляд, наведене вище визначення 
є дискусійним та потребує відповідного доопра-
цювання, зважаючи на те, що «організаційно-
функціональне поєднання розвідувальних ор-
ганів та їх діяльності» не розкриває належним 
чином зміст цього поняття.

Такі науковці, як Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бу-
сол і Г.М. Бірюков, під розвідкою розуміють ді-
яльність уповноважених на те суб’єктів, що за-
стосовують спеціальні засоби і методи з метою 
одержання інформації про задуми, плани й за-
ходи супротивника, які потенційно або реаль-
но загрожують безпеці об’єктів захисту [8, с. 9]. 
А.Ю. Шумілов вважає, що розвідка – це прове-
дення оперативними підрозділами комплексу 
оперативно-розшукових та інших заходів (у т. ч. 
аналітичних), спрямованих на випереджувальне 
отримання оперативно значущої інформації про 
задуми і плани організованих злочинних груп, 
злочинних організацій тощо [9; 10, с. 444]. 

Зауважимо, що поняття «розвідка» за сво-
єю сутті широко застосовується у сфері безпеки 
та оборони, а також, як самостійний напрям ді-
яльності структур, які гарантують безпеку госпо-
дарюючих суб’єктів. 

Предметом нашого дослідження є аналітична 
розвідка у криміналістичному розумінні. 

Так, А.С. Овчинський стверджує, що оператив-
но-розшукова інформація створюється в результаті 
аналітичної діяльності. Саме зіставлення даних, 
фактів, обставин, відомостей породжує те, резуль-
татом чого є або розгадка складного криміналіс-
тичного завдання, або версія злочину, що вимагає 
перевірки, або навіть соціально-кримінологічна 
концепція, тобто той енергетичний імпульс, який 
лежить в основі прийняття рішень, дій, подаль-
шого пошуку, розслідування, вивчення обставин 
справи або розвідувальних дій [11, с. 50–51].

О.Ф. Долженков розглядає аналітичну роз-
відку в інформаційному просторі як таку, що роз-
відує явища та об’єкти на підставі аналітичного 
опрацювання відомостей та фактів [12, с. 26]. 

На думку В.Г. Хахановського, аналітична 
розвідка – це спеціальний захід, призначений 
для вирішення оперативно-тактичних завдань 
з метою отримання нових чи додаткових знань 
про осіб, які становлять оперативний інтерес 
[13, с. 192]. 
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Під аналітичною розвідкою І.В. Проценко ро-

зуміє пошук, систематизацію та аналіз розрізне-
них даних з метою отримання оперативно зна-
чущої інформації [14, с. 169]. 

Як напрям оперативно-розшукової діяльнос-
ті, що полягає у зборі, добуванні та комплексно-
му аналізі оперативно-розшукової інформації, 
у тому числі з застосуванням інформаційних 
технологій, з метою отримання нових відомос-
тей про злочинну діяльність осіб та груп, ана-
літичну розвідку визначають Д.Й. Никифорчук 
та О.Ю. Бусол [15, с. 16]. 

Ю.Ю. Орлов вважає, що аналітична розвідка – 
це метод оперативної роботи, який полягає у на-
бутті нових знань про об’єкт чи явище на основі 
аналітичної обробки здобутої оперативно-розшуко-
вої інформації та даних про відомі факти [16, с. 43]. 

Є. Бєлоглазов, В. Горбачевський та С. Ніко-
лаюк відносять аналітичну розвідку до основ-
них напрямів інформаційно-аналітичного за-
безпечення діяльності органів внутрішніх справ 
і вважають, що аналітична розвідка – це аналі-
тичний пошук, що ґрунтується на результатах 
активного застосування первинної інформації, 
здобутої в результаті особистого пошуку, аген-
турної розвідки, оперативного впровадження 
тощо [16, с. 43]. 

А.С. Овчинський стверджує, що сучасна аналі-
тична розвідка – це розвідка вже безпосередньо 
в інформаційному середовищі, отримання нових 
знань на основі аналізу зібраних, отриманих 
та здобутих відомостей і даних, які є результатом, 
як правило, не тільки добутої, але і попередньо 
обробленої і структурованої інформації [11, с. 51]. 

Аналітична розвідка, як вказує А.В. Мов-
чан, – це компонент розвідувальної діяльнос-
ті, який полягає у виявленні, оцінюванні, про-
гнозуванні соціальних процесів, подій, заходів 
на основі відомостей, одержуваних здебільшого 
з відкритих джерел, а також здобуваємих аген-
турною чи технічною розвідкою. Для комплек-
сної реалізації цих функцій використовується 
поєднання відповідних ідентифікаційних, діа-
гностичних і прогностичних методик, повністю 
задіюються можливості інформаційних систем, 
завдяки чому аналітична розвідка перетворю-
ється на своєрідну модель, що відображає харак-
терні особливості всієї інформаційно-аналітич-
ної роботи загалом [17, с. 61–62].

Вдалим є визначення розвідувальної аналі-
тики, наведене у дослідженнях В.А. Некрасо-
ва, В.І. Мельника та О.Є. Користіна, відповідно 

до якого це процес, що передбачає планування 
та спрямування, збір, оцінку, зіставлення, аналіз, 
розповсюдження та повторне оцінювання інфор-
мації про підозрюваних, злочинців та/або органі-
зації. Розвідувальна аналітика надає знання, які 
створюють можливість обрання правоохоронними 
органами проактивного підходу до реагування 
на дії правопорушників, тобто спроможність ви-
являти й розуміти наміри злочинних груп, які ді-
ють у межах їхньої юрисдикції. Після виявлення 
злочинних груп та ознайомлення з відповідними 
алгоритмами й принципами їхньої діяльності 
правоохоронні органи можуть розпочинати оці-
нювання поточних тенденцій у злочинному серед-
овищі, прогнозувати їх розвиток і за певних умов 
запобігати майбутнім злочинам. Розвідувальна 
аналітика також надає знання, на яких базують-
ся прийняті рішення й обираються відповідні цілі 
(суб’єкти, злочинні групи або підприємства) для 
ініціації розслідувань [18].

Слід погодитись, що розвідувальна аналі-
тика – це процес формування знань, при чому 
вона обов’язково впливає на мислення того, хто 
приймає рішення [2, с. 35]. Розвідувальна ана-
літика надає інформацію, з урахуванням якої 
мають ухвалюватися рішення та визначатися 
відповідні об’єкти (окремі особи чи кримінальні 
угруповання) розслідувань. Хоча розвідуваль-
на аналітика може використовуватися на допо-
могу розслідуванням, операціям спостереження 
та переслідування у кримінальних справах, вона 
також забезпечує правоохоронні органи можли-
вістю ефективного використання своїх ресурсів, 
управління бюджетами [2, с. 15]. 

Висновки і пропозиції. Отже, аналітич-
на розвідка – це процес формування знань, що 
передбачає планування та спрямування, збір, 
оцінку, зіставлення, аналіз, розповсюдження 
та повторне оцінювання інформації про підозрю-
ваних, злочинців та/або організації, та впливає 
на прийняття рішень у сфері протидії та запо-
бігання злочинності. 

Аналітична розвідка відрізняється від інших 
видів розвідки своїми специфічними об’єктами, 
методами, прийомами, способами, цілями, завдан-
нями дослідження та суб’єктами її проведення.

Аналітична розвідка у наведеному вище комп-
лексному визначенні є підґрунтям «поліцейської 
діяльності, керованої розвідувальною аналіти-
кою» (Intelligence-led Policing (ILP)), головною 
зброєю в арсеналі правоохоронних органів для 
нейтралізації та запобігання злочинності.
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