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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ З МЕТОЮ 

ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ 

На сьогоднішній день є досить актуальною проблема 
інформаційного забезпечення правоохоронних органів в 
Україні. Це обумовлено тим, що новітні технології, як не-
від’ємна частина науково-технічного прогресу, відіграють 
все більшу роль у житті і діяльності суспільства, визнача-
ються нові цілі та завдання діяльності правоохоронних ор-
ганів у сфері боротьби зі злочинністю та правопорушення-
ми, а також захисту прав і свобод українського суспільства 
в цілому й окремих його членів, що обумовлюють необхід-
ність вдосконалення наявних і розробки нових методів і 
засобів її здійснення. 

Дослідження щодо процесу розвитку інформаційних 
технологій, аналітичної розвідки, проблематики взаємодії  
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правоохоронних органів з органами державної влади, ад-
вокатурою, судами та шляхи поліпшення стану науково-
технічного процесу проводили Г. Герт, P. Калюжний та 
В. Шамрай 

Вагоме місце в у інформаційному забезпеченні право-
охоронних органів займає аналітична система. Так як ви-
явлення та розслідування злочинів у сфері економіки часто 
ґрунтується на матеріалах оперативно-розшукових справ, з 
використанням оперативних методів, можливостей опера-
тивної служби та оперативно-технічних заходів. Як прави-
ло, з метою встановлення конкретних злочинців, розсліду-
вання цих злочинів доцільно розпочати з виявлення потер-
пілих осіб, стосовно яких уже вчинялися певні дії, 
пов’язані з порушенням чинного законодавства у сфері 
господарської діяльності. Згодом, на підставі аналізу інфо-
рмації, отриманої від потерпілих, направляються відповід-
ні доручення оперативним працівникам з метою підтвер-
дження факту та обставин учинення злочину в сфері еко-
номіки. При цьому, для більш швидкого отримання 
важливої інформації було б доцільно організувати інфор-
маційну взаємодію безпосередньо органів і підрозділів 
правоохоронних органів, які протидіють економічній зло-
чинності. Вдосконаленню організації взаємодії правоохо-
ронних органів під час проведення оперативно-
розшукових заходів з використанням спеціальної (опера-
тивної) техніки сприятиме впровадження новітніх форм 
аналітичного пошуку [1]. 

Для поліпшення ситуації, на мою думку, працівникам 
правоохоронних органів потрібно надати правове унорму-
вання вимог щодо отримання повної і необхідної інформа-
ції для ефективності функціонування інформаційних облі-
ків, забезпечення їхньої комплексності, системності та ак-
туальності Ще однією з значних проблем інформаційного 
забезпечення правоохоронних органів України є проблема 
підготовки кадрів для цих органів, які б поєднували висо-
кий рівень знань, навичок та вмінь як у правовій сфері, 
так і у сфері інформаційних технологій. Стає особливо ак-
туальною проблема телекомунікаційного забезпечення ін-
формаційної взаємодії судів з органами державної влади, 
адвокатурою і правоохоронними органами. Виникає необ-
хідність забезпечити: 
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1) якісне розширення можливостей аналізу стану за-
конності і правопорядку, захисту прав і інтересів громадян 
шляхом розширення номенклатури облікових показників, 
систематизації та узагальнення накопиченої інформації; 

2) підвищення достовірності оброблюваної інформації 
за рахунок автоматизованого співставлення і контролю 
однотипних даних, отриманих з різних джерел; 

3) спрощення існуючої системи діловодства, головним 
чином за рахунок упорядкування документообігу в елект-
ронному вигляді; 

4) значне скорочення термінів обробки інформації та за-
безпечення високої оперативності необхідних відомостей [2]. 

Отже, враховуючи стрімкий процес розвитку інформа-
ційних технологій, особливо важливо, щоб оперативно-
розшукові й кримінально-процесуальні заходи, які вжива-
ються правоохоронними органами з метою протидії про-
явам економічної злочинності, були своєчасними й ефек-
тивними. При цьому, своєчасність та ефективність таких 
заходів залежить, насамперед, від: 1) забезпечення надій-
ного збереження інформаційної бази даних, яка викорис-
товується працівниками правоохоронних органів; 2) забез-
печення збирання й вилучення доказів з електронного до-
кументообігу в осіб, які підозрюються у вчиненні злочину в 
сфері економіки; 3) швидкого отримання оперативної ін-
формації щодо фактів і обставин учинення злочинів у сфе-
рі економіки з використанням інформаційних технологій; 
4) встановлення місцезнаходження осіб, підозрюваних у 
вчиненні злочинів за допомогою використання інформа-
ційних технологій; 5) забезпечення швидкого та ефектив-
ного обміну наявними оперативними даними, а також ін-
формацією щодо проявів економічної злочинності між віт-
чизняними й іноземними правоохоронними органами. 
Реалізація цих заходів, дозволить забезпечити ефективну й 
швидку протидію проявам економічної злочинності, а та-
кож належну інформаційну взаємодію правоохоронних 
органів України з компетентними органами зарубіжних 
держав у сфері протидії економічній злочинності. 
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ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

Одним із напрямків розвитку України є підвищення 
захисту персональних даних та забезпечення прав осіб на 
недоторканність приватного життя. Для реалізації взятого 
на себе зобов’язання Верховною Радою України прийнято 
Закон України «Про захист персональних даних», який на-
був чинності 1 січня 2011 року [1]. 

У 2015 році був прийнятий Закон України «Про Націо-
нальну поліцію», який передбачає повноваження поліції в 
безпрецедентному масштабі формувати і використовувати 
інформаційні ресурси (бази даних), зокрема, що входять до 
єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 
справ України [2]. Сучасні інформаційні технології та зако-
нодавство відкривають можливості для правоохоронних 
органів обробляти величезний обсяг персональних даних. 
Проте, з огляду на численні переваги цих технологій, слід 
визнати, що при несанкціонованому їх використанні (без 
дотримання вимог закону), це може призвести до серйозних 
наслідків. Повна відсутність прозорого управління у сфері 
захисту персональних даних в діяльності Національної  
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