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ДО ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Практична результативність 

діяльностІ органів внутрішніх 

сnрав (далі - ОВС) значною 

мірою залежить від стану їх 
інформаційно-методичного за

безпечення та його організаційно

правового регулювання. На етапі 

науково-технІчного переозброєн

ня й реформування авс, що роз

почався ще в другій половині ХХ 

ст., виникли й перші проблеми 

вдосконалення й подальшого 

розвитку такого забезпечення їх 

ціяльностІ та ії організаційно-пра

вового регулювання, що значно 

загострилися й актуалІзувалися в 

даний час у зв'язку з появою су

часного інформаційно-методич

ного забезпечення діяльностІ 

авс [Див., напр.: 1, с.З2-283; 10, 
с.21-117; 11, с.З-64]. 

Сьогодні діяльність авс за
безпечується не тільки необхід
ною й достатньою інформацією, 

яка відповідає встановленим нор

мативно-правовим та іншим ви

могам, а й науково-обГрунтовани

ми методами їі збирання, оброб

ки, зберігання, видачі. передачі і 
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транспортування. багаторівнево

го аналізу й багатоцільового ви

користання як на рівні всієї сис

теми ОВС, Міністерства 

внутрішніх справ (МВС) Украіни, 

так і на ~сіх Інших рівнях - окре
мих аВС, ЇХ галузеВИХ служб і 

структурних підроздІлІв. На прак

тиці таке інформаційно-методич
не забезпечення повинно виявля

тися не тІльки у своєчасному. опе

ративному, найбільш повному і 

якісному інформуваннІ керівного 

й начальницького складу авс, а 

й у допомозі йому в опрацюванні 

найбільш оптимальних, науково

обГрунтованих і виважених уп

равлінських рішень при розв'я

занні тих чи інших службових зав
дань шляхом всебічного й комп

лексного аналізу отриманої 

інформації, у тому числі й за до
помогою відповідного методоло

гічного і програмного забезпечен

ня, спеціальних технологій, елек

тронно-обчислювальної, комп'ю
терної та іншої техніки. 

Кінець 70-х років ХХ ст. озна

менувався появою перших еле-
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ментів сучасного новітнього 

інформаційно-методичного за

безпечення ДіЯЛЬНОСТІ аВС за 
рахунок насамперед швидкого 

розвитку базового матеріально

технічного і програмно-матема

тичного забезпечення цієї діяль

ності . підвищення рівня спеціаль

ної професійної nідготовки персо

налу ОВС, зокрема, набуття ним 

необхідних теоретичних знань і 

nрактичних навичок роботи з ком

п'ютерною та іншою технікою . Усе 

це серйозно змінило і значно роз

ширило можливості авс, сприя

nо підвищенню рівня й ефектив

ності їх діяльностІ . Разом із тим 

конче необхідне відповідне ре

формування організаційно-пра
вових засад регулювання такого 

новітнього інформаційно-мето

дичного забезnечення діяльності 

ОВС у більшості випадків На 
жаль, ще й на сьогоднішній день 

воно не відбулося , що певним 

чином продовжує гальмувати 

прогресивні процеси й тенденції 

в реформуванні роботи авс, зок

рема, і в контексті Європейських 

інтеграційних процесів. 
Зрозуміло, що не можна про

фесійно . грамотно й науково-об

~рунтовано порушувати й тут же 

розв'язувати проблеми організа

ційно-правового регламентуван

ня сучасного інформаційно-мето

дичного забезпечення діяльності 

авс без всебічного й достатньо 

глибокого вивчення власних пи

тань такого забезпечення. На роз-
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гляді деяких із них ми й зупини

мося в цій статті. 

Починаючи з 1970 р., в МВС 

колишнього СРСР розпочалася 

робота по комплексній автомати
зації найбільш трудомістких про

цесів у складній і багатогранній 

ДІЯЛЬНОСТі аВС Та СТВОреННЮ 

спеціальних автоматизованих 

систем управління (АСУ) в авс 
Відповідно до технічного проекту 

органів АСУ МВС СРСР на пер
шому етапі розвитку цих систем 

(до 1980 р . ) практично в усіх 

підрозділах ОВС були створені 

осередки локальних систем зби
рання, передачі . опрацювання й 

видачі інформації. Набутий 
досвід постановки й вирішення 
покальних службових завдань 

дозволив перейти до практичної 

реалізації другого етапу розвит

ку АСУ в ОВС (1980-2000 рр ) і 

створення автоматизованих 

інформаційних систем (АІС) , у 

рамках яких у довідковому й по

шуковому режимах стали вирішу

ватися основні завдання по за

безпеченню практичних працІв

ників авс необхідною інформа

ЦІЄЮ для підвищення ефектив

ності розв'язання всього комплек

су задач, що стоять перед ОВС в 

царині громадського порядку й 

боротьби зі злочинністю. 
Ось так були створені й по

ступово впроваджені в практич

ну діяльність авс такі автомати

зовані системи для спеціалізова

ного вирішення окремих завдань : 
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- автоматизований банк да
них (АБД) оперативно-розшуко

вого t профілактичного призна

чення; 

- автоматизована система 

(АС) обробки дактилоскопічної 

інформації; 

- автоматизована інформацій

но-пошукова система (АІПС) об

ліку державного й індивідуально
го автотранспорту; 

-АІПС обліку викрадених та 

безхазяйних транспортних за
собів ; 

-АІПС контролю за пра

цевлаштуванням осіб , які 

звільнилися з місць позбавлення 
волі ; 

- збирання, оброблення й 

видача кримінологічної статис

тичної інформації про стан зло
чинності й результати наглядово

профілактичної, оперативно-роз
шукової та адміністративної 

діяльності ОВС (шифр- «Стати

стика»); 

- комплекс автоматизованих 

інформаційних систем (АІС) оці

нки й безперервного слідкування 

за оперативною обстановкою, що 

склалася на території регіону та 

ін . 

У зв'язку з оголошенням Ук

раїною свого суверенітету й не
залежності наведені вище види 

автоматизованих систем та їх 

коммекси в діяльності ОВС щодо 
вирішення окремих завдань у 

сфері охорони громадського по

рядку і боротьби зі злочинністю 
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уточнювалися, частково змінюва
лися доопрацьовувалися й удос

коналювалися. У процесі розроб
ки й подальшого вдосконалення 

й оптимізації інформаційно-мето

дичного забезпечення діяльності 
авс виникли проблемні питання 

комп 'ютеризації низових 

підрозділів та окремих служб цих 

органів. На сьогодні вже частко
во вирішені. Про успіхи в цьому 

плані свідчать існуюча практика 
діяльності ОВС й опубліковані 

праці а.м. Бандурки, М .С. Вер

тузаєва, В.М. Глушкова, М.К. Ка

мінського, а.м. Карацюби, ВЛ. Лав

рова, Ю.В Попова, В.А Саниць

кого , В 8 . Святобога, О Г Фроло

вої, МЯ. Швеця [Див : 1-12 ] та 
ін . Досягнутий рівень спеціально
го технічного й інформаційно-ме
тодичного забезnечення діяль

ності авс дозволив , наприклад, 
надавати користувачам АБД опе

ративно-розшукового призначен

ня можливість отримувати 

потрібні відомості за запитами 
безпосередньо з ЕОМ і комп'ю
терних мереж за допомогою зви

чайного телеграфного апарату, 
підключеного до мережі абонен

тського телеграфу, тощо 

Отриманий досвід реформу

вання й подальшого вдоскона
лення інформаційно-методично

го забезпечення діяльності авс 

та його організаційно-правового 
регулювання гопавним чином за 

доnомогою окремих наказів МВС 

сnочатку колишнього СРСР, а 
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потім суверенної України nере

важно розрізнених за напрямка

ми діяльності видами службових 

завдань 1 типами спеціалізованих 

підрозділів і служб ОВС дозволив 

вирІзнити З групи найбільш важ

ливих чинників і nоказників, що 

породжують певні проблеми і 

значною мірою визначають існу

ючий стан та ефективність інфор

маційно-методичного забезпе
чення діяльності цих органів, ура
хування й розв'язання яких доз

воляє підвищити практичну ре
зультативнІсть останньої. Ці гру

пи показників характеризують: 
1) - стан і розвиток матеріально
технічної бази , в тому числі ком

n'ютерних робочих місць, комn'

ютерних мереж 1 технічних за

собів усіх видів призначення й 
рівнів складності інформаційно

методичного забезпечення знизу 

(низових ланок) доверху; 2)- про
грамно-методичну, інформацій

но-технологічну й організаційно

nравову базу, що перетворює 

«мертву» матеріально-технічну 

базу на діючу й успішно функціо
нуючу, зокрема , правове, про

грамно-математичне й організа

ційно-технічне забезпечення, на
явність і розвиток інформаційних 
технологій в автоматизованих 

системах рІзного рІвня склад

ності, функцій , призначення й 

TdKe інше; З) персонал ОВС- їх 

керівний і начальницький склад, 

рівень їх професійної підготовки, 

фундаментальних теоретичних 
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знань . необхідних практичних 

навичок, професійної культури у 

використаІ-'ЧІ на практиці nраво
вої й матеріально-технІчної, у 

тому числІ й комn'ютерної про

грамно-методичноі та інформацій

но-технологічної баз інформацій

но-методичного забезпечення. 

Практика переконливо пока

зує , що сучасний стан цих показ
ників залишається ще незадовіль

ним Найбільше вони впливають 

на nодальший розвиток і вдос

коналення діяльності ОВС зна
ходячись в органІчному взає

мозв 'язку і взаємозалежності. 
Іншими словами, зміни хоча б в 
одній із них неминуче nризводять 

до змін в інших групах і навпаки. 

Структурна побудова інфор

маційних nідсистем ОВС України , 
поєднуючи принципи територі

ально поділеної й централізова
ної тоnологН, організована у виді 
трирівневої ієрархічної моделі. 

Належність інформаційної систе
ми до nевного рrвня визначаєть

ся принципами територіальності, 
специфіки використання й обся

гом оброблюваної інформації. 

Перший рівень , центральний , 

інтегрує інформаційні підсистеми 
ОВС загальновідомчоrо значен~ 

ня й галузевих служб МВС Украї~ 
ни . Другий, регіональний, охоп~ 

nює інформаційні обnіки, які є 
складниками загальновідомчих 

інформаційних підсистем і вико

ристовуються службами ГУМВС, 

УМВС. УМВСТ. Третій територt-
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альний, входить до складу регіо

нального, охоnлює інформацІйні 
облІки й забезnечує Інформацій

ну взаємодію між відповідними 

ПІдрозділами міськрайлінорганів 

На територіальному рівні уn

равління в міськрайлінорганах на 

підставі документів первинного 

обліку формуються банки даних 

оперативно-розшукового, опера

тивно-довідкового , адміністра

тивного і статистичного nризна

чення , які містять відомості про· 

(1) події та факти кримінального 
характеру; (2) адміністративні 
правопорушення· (З) підприєм

ства , організації й установи , що 

становлять оперативний інтерес; 

(4) об'єкти дозвільної системи; 

(5) зареєстрований автомототран
спорт; (6) зареєстровану вогне
пальну й газову зброю; (7) викра

дені, загублені й вилучені пред

мети злочинного посягання , в 

тому числі номерні й безномерні 
речі , антикваріат, автомототран

спорт, вогнепальну й газову 

зброю, документи; (8) знаряддя 
вчинення злочинів і правопору

шень, речові докази; (9) nовідом
лення спецапарату та іншу опе

ративну інформацію; (10) фото
й відеотеки місць учинення зло
чинів та автотранспортних при

год, осіб криміногенних категорій; 

(11) осІб - власників посвІдчень 

водія, а також осІб , які вчинили 

злочини, відбули покарання в 

місцях позбавлення волі, вчини

ли адміністративнІ правопору-
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шення наркоманів, злочинців . які 
перебувають у розшуку осіб, які 

зникли безвісти , невпізнаних 
трупів та невідомих хворих. осІб, 

які становлять оперативний інте

рес; (12) паспортну реєстрацію 
громадян. 

У межах загальновідомчИх 
інформаційних підсистем галузе

вими службами міськрайлінор

ганів формуються нижченаведені 

основні обліки : 1) підрозділами 
оперативної інформацІі: заяви й 

nовідомлення про вчинені злочи

ни й автотранспортні nригоди; 
затримані й зареєстровані особи; 

невідкладні дії чергового при от
риманні повідомлень про право

порушення й автотранспортнІ 

пригоди , ведіння оперативних 

планів тощо; табельна зброя , 

сnеціальні засоби, засоби індиві

дуального захисту й активної обо

рони , оперативна інформація 

щодо осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочинів , осіб певних 
категорій, членів злочинних угру

повань ; криміногенні об 'єкти ; 

вилучені й викрадені речі ; 

«сnецапарат»; 2) карним розшу
ком: особи кримІногенних кате

горій , члени злочинних угруnо

вань та інші, яю становлять опе

ративний інтерес, особи, які ого

лошені в розшук; невпізнані тру
пи й невідомі хворі; викрадені й 

вилучені речі, автомототранс

порт, зброя : криміногенні об'єкти , 

«спецапарат»; оnеративна інфор

мація З) службою по боротьбі з 
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економічною злочинністю (БЕЗ). 

оnеративна інформація щодо 

осіб, які nідозрюються у скоєнні 

злочинів, які займаються незакон

ними валютними операціями , 
фальшивомонетництвом тощо; 

способи скоєння розкрадань , зло

чинів у валютній та кредитно

фінансовій сферах; об'єктів гос

подарської діяльності , які потре

бують оперативного нагляду; ви

лучений та викрадений автомо

тотранспор~«сnецапарат» ; 4) 

слідством: особи, які притяга

ються до кримінальної відпові

дальності : кримінальні справи та 

їх рух; речові докази; 5) експер
тно-криміналістичною службою: 
слщи, вилучені з місць подій , і 

знаряддя вчинення злочинів; дак

тилоскопія; фото- й відеотеки; 

вилучена фальшива валюта; ку

пегільзотека; 6) адміністратив
ною службою міліцJі:· розташуван

ня сил і засобів; індивідуальна й 

відомча зброя; об'єкти дозвільної 

системи; адміністративні право

порушення ; паспортна реєстра

ція громадян; особи, які відбули 
nокарання в місцях позбавлення 

волі ; 7) службою державноїавто
інспекцП (ДАІ): зареєстрований 

автомототранспорт; викраденийі 
вилучений автомототранспорт; 

власники посвідчень водія ; до

рожньо-транспортні пригоди ; ад

міністративні правопорушення 

тощо; 8) службою охорони: стан і 
характеристики охоронюваних 

об'єктів. 
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Перелічений склад обліків на 

всіх рівнях може змінюватися за 

узгодженням з МВС України . 

Важливе значення для ефек~ 

тивної інформаційно-методичної 

підтримки діяльності авс має 
відповідна нормативно-правова 

база. Відсутність загальних єди

них положень, неузгодженість 

існуючих наказів та інструкцій, що 

регламентують інформаційно
методичне забезпечення, їх не

відповідність новому законодав

ству України nризводять до зни

ження рівня tнформаційно-мето

цичного забезпечення і в резуль

татІ чого знижується ефек

тивність управління в авс. По

требує реорганізації й кадрове 

забезпечення інформаційних 

nідрозділів ОВС, яке також не 

відповідає вимогам сьогодення 

Із розвитком нових Інформа

ційних технологій означилася 
тенденція до використання пер

сональнеі комп'ютерної техніки , 

розширилася царина Гі застосу

вання. Це , у свою чергу, виклика

по: а) загальне підвищення рівня 

комп'ютерної грамотності праців

ників міліції; б) збільшення пере
піку комп'ютерних інформаційних 

обліків ; в) розширення «Гео

графії» використання сучасних 

засобів комn'ютерно-; техніки в 

діяльності всіх ланок авс; r) роз
виток технологій безпаперової 
обробки інформації; д) створен

ня комп'ютерних мереж обміну 

останньою тощо. 
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Але застосування персональ

ної комп'ютерної техніки при не

правильному розумінні їі місця й 
ролі. в інформаційно-методично

му забезпеченні авс подекуди 

призвело до негативних наслідків 
і спричинило: (а) низький рrвень 

інтеграції інформаційних обліків; 
(б) дублювання функцій інформа
ційних підроздІлів у галузевих 

службах: (в) нераціональне вико

ристання коштІв на придбання й 

розробку програмно-технічних 

комп'ютерних комплексів; (г) по

рушення режиму таємності; (д) не

захищенність банків даних та ін. 

Усе це зумовило неможливість 

ефективного інформачійно-мето
цичного забезпечення управлін
ня в авс і значне відставання в 

цих питаннях від передових країн 

світу. 

Разом із тим різке загострен

ня останнім часом оперативної 

обстановки в УкраїнІ, збільшення 

обсягів інформаці/ висунули на 

передній план питання nідвищен

ня ефективності роботи всіх 

служб МВС і практичної резуль

тативності управління в них за 

рахунок використання сучасних 

засобів комп 'ютерної техніки, 

новітніх інформаційних техно
логій і методолопй управлrння в 

цих органах. А для цього потрібна 

насамперед якісно нова система 

інформаційно-методичного за

безпечення авс, метою якої по

винна стати всебІчна й комплек-
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сна інформаційно-методична 

підтримка управління й діяль

ностІ авс у боротьбі зі злочинні
стю на пщставі комплексу органі

заційних . нормативно-правових, 

технічних. програмних, кадрових 
та інших заходrв. 

Основними завданнями заз

наченої системи мають стати : 

(1) забезпечення можливості 
оперативного отримання керівни

ками й відповідними практични

ми працівниками галузевих 

служб і підрозділів авс інфор

маці! в повному, систематизова

ному і зручному для користуван

ня вигля,f1і для розкриття , розелі

цування й попередження зло

чинів і розшуку злочинців: (2) зби
рання й обробка оперативної, 

оnеративно-розшукової, опера

тивно-довідкової, статистичної й 

контрольно-інспекційної інфор
мації для оцінки ситуації і прий
няття оптимальних, виважених та 

обГрунтованих управлінських 
рrшень на всіх рівнях управління 

в ОВС; (З) забезпеченння ефек

тивної інформаційної взаємодії 

всіх галузевих служб ОВС, Інших 

правоохоронних органrв 1 дер

жавних установ : (4) забезпечен
ня надійного захисту інформації; 
(5) підготовкаінформаціІдля на
уково обфунтованого криміноло

гічного прогнозування ; (6) відпо
відно до nоставлених управлінсь

ких цілей, масштабів, обсягів і 

термінів . 
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правових досліджень в УкраІНі 
АкадемГt правових наук України, м. Харків 

ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРИЙНЯПЯМ 
НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Надаючи всІм громадянам 

України рівне право доступу на 

державну службу, законодавець 

одночасно окреслює коло обме

жень, пов·язаних з прийняттям на 

неІ. Специфіка правового регу

лювання працІ державних служ-
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бовців полягає в тому, що воно, з 

одного боку, закріплює підвищені 

вимоги й обмеження до держав

них службовців, а з другого -
надає Ім додаткові (nорівняно з 

КзпП) пільги й соціальні гарантІЇ 

Питання про обмеження, по-
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