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  Протягом останніх декількох десятиліть інформаційні системи проникли у різні сфери 
людської діяльності. Продовжуються розробки сучасного інформаційного забезпечення і для 
ефективної діяльності правоохоронних органів. У кожній організаційній структурі аж до 
урядового рівня приймаються різноманітні програми та постанови з удосконаленнята розви-
тку цієї проблеми.  

  Відомо, що робота будь-якої правоохоронної організації пов'язана, насамперед, з роз-
криттям, попередженням і припиненням злочинів та правопорушень. Поставлене завдання 
практично неможливо виконати, не володіючи інформацією про суб'єкти правопорушення. 
Для розуміння сказаного, розглянемо, насамперед, що представляє собою ця інформація, за-
гальні принципи збирання, оброблення та використання інформації, залишаючи службовцям 
правоохоронних органів право вибору конкретних форм залежно від поставлених перед ни-
ми завдань, а також залежно від ситуації, що виникає в реальному житті. 

Інформація про злочини та правопорушення, а також про осіб, які їх здійснюють, нако-
пичувалася в правоохоронних органах як і раніше, так і на даний час. Навіть у ті часи, коли 
ще не існувало правоохоронних органів, чутки про розбійників і шахраїв розносились по-
всюди. Спроба поставити злочинців на облік зводилося до таврування руки, плеча і навіть 
чола. З розвитком цивілізації картотеки злочинців стали неодмінним атрибутом поліції біль-
шості країн. Першим, хто розробив механічну систему картотечного оброблення інформації, 
був директор ФБР – Едвард Гувер. Він запропонував вносити відомості про злочинців у спе-
ціальні картки, на яких, окрім анкетних даних, вказувалися відповіді на численні запитання 
про злочинні "спеціалізації" кожної особи. Позитивна відповідь фіксувалася шляхом перфо-
рації відповідного поля картки. При потребі відбору підозрюваних у сукупності певних 
ознак, крізь отвори, що вказують на відповідні ознаки, протикалися металеві спиці, і таким 
чином відбиралися шукані підозрювані [1]. 

Важливе значення для правоохоронних органів мають відомості, що містяться в карто-
теках поліції, розвідок та інших спецслужб. Навіть у найбільш простих ситуаціях для прийн-
яття будь-якого рішення необхідно обґрунтовувати свої висновки на знаннях, а не на припу-
щеннях, тим більше, робити якісь прогнози неможливо без наявного досвіду. Підтверджен-
ням цієї теорії слугує саме існування такої міжнародної організації як Інтерпол, в штаті якої 
немає жодного слідчого в звичайному розумінні цього слова. І, тим не менш, Інтерпол про-
водить свої блискучі операції в усьому світі. Основу його діяльності становлять комп'ютерні 
центри, що постійно накопичують і обробляють величезні масиви інформації [2]. 

З появою комп'ютерних технологій використання паперових карток поступово відійшли 
в минуле. Оскільки комп'ютери виконують пошук даних незрівнянно швидше від людини, то 
правоохоронні органи в усьому світі перевели свої архіви в електронні бази даних. Однак ви-
користання комп'ютерних програм у процесі оброблення даних різних картотек, поліцейські 
багатьох країн наткнулися на багато перешкод. Пошук потрібної інформації в електронних 
картотеках виявився хоча і дуже швидким, але часто менш ефективним, ніж традиційне пе-
регортання архівних справ та вивчення звичайної картотеки. Звинувативши "залізо" у профе-
сійній непридатності, багато працівників правоохоронних органів практично одночасно у 
всіх країнах почали відмовлятися від електронних картотек. 

Згодом, коли перший порив обурення пройшов, працівники спецслужб зрозуміли, що 
причиною невдач слугували традиційні підходи до оброблення інформації. Тобто, комп'юте-
рні програми мали спочатку виконувати сортування неструктурованих даних, набраних хао-
тично, що при загальній недосконалості програмних засобів пошуку й зумовило низьку ефе-
ктивність застосування комп'ютерів. 



Однією з головних перешкод на шляху до продуктивного використання комп'ютерів 
стали керівники правоохоронних органів, які звикли робити висновки про події за сухими 
шифровками і таблицями статистичних зведень. Своєчасна зміна старих кадрів (наприклад, в 
аналітичному управлінні ЦРУ штат аналітиків оновився більше половини, а середній вік зни-
зився до 35 років) призвела до того, що у службу інформаційного управління увійшли фахів-
ці зі зламування шифрів і програм, причому часто на цю роботу беруть професійних "хаке-
рів". Загалом, питанням технологічного вдосконалення спецслужб на заході приділяється ве-
личезна увага, а правоохоронні органи часто використовують у своїй роботі масу відкритих, 
стандартних програмних продуктів. За оцінкою Джона Фіалки (John J. Fialka), одного з про-
відних аналітиків ЦРУ, сьогодні в цій організації використовується близько 850 програмних 
продуктів різних виробників, які вирішують широкі спектри завдань [3]. 

Усвідомлення помилки – перший крок до її виправлення. Зрозумівши, що з комп'ютера 
неможливо витиснути більше, ніж у нього закладено, системним аналітикам довелося шука-
ти нові підходи до вирішення проблеми. Саме на цьому етапі розвитку комп'ютерних систем 
з'явилося нове поняття – інформаційні технології. 

Інформація, необхідна правоохоронним органам, надзвичайно різноманітна і визнача-
ється потребами конкретної служби чи підрозділу. Потреби слідчих, оперативників і праців-
ників технічних служб підігнати під єдиний стандарт неможливо. Наприклад, діяльність опе-
ративних підрозділів визначається одним законом, проте на практиці кожен з них "грає на 
своєму полі" і, відповідно, має свою специфіку виконуваної роботи.  

Джерела інформації можуть бути як відкритими (легальними і загальнодоступними), 
так і закритими (конфіденційними). До перших належать насамперед всі засоби масової ін-
формації. Що стосується конфіденційних джерел інформації, то часто повідомлення секрет-
ного агента за своєю структурою мало чим відрізняється від відомостей, що містяться в газе-
тній публікації, і їх вартість визначається труднощами добування, ризиком виявлення агента 
і неможливістю отримання цих даних офіційним шляхом. 

Якщо три незалежних джерела повідомляють про одне й те ж, то інформацію можна 
вважати достовірною, але одному працівнику дуже складно отримати три таких незалежних 
повідомлення. Враховуючи постійну зайнятість працівників оперативних служб та специфіку 
їх роботи, можна з упевненістю стверджувати, що троє оперативників, які отримали аналогі-
чні повідомлення від своїх агентів, не зможуть самостійно виявити збігу або суперечності в 
інформації, а також зробити правильні висновки. Навіть вирішивши питання офіційного 
отримання та достовірності інформації, оперативник неминуче стикається з проблемою її по-
вноти. Окрім цього, йому необхідно знати: у кого з його колег є агенти, здатні доповнити ін-
формацію, а також чи не працює вже хто-небудь з тим же об'єктом, які прийоми застосову-
валися раніше в аналогічних ситуаціях і до чого це призвело. 

Що стосується самого об'єкта дізнання, то оперативник повинен отримати про нього 
максимум відомостей. Окрім анкетних даних, працівника оперативної служби цікавлять зв'я-
зки особи, яку перевіряють, його захоплення і звички, тонкощі бізнесу, розпорядок дня, пла-
ни на майбутнє і багато іншого. За допомогою комп'ютерних систем це все можна врахову-
вати і аналізувати так, щоб у мінімальний термін отримати максимально можливий резуль-
тат. 

Текстові редактори й електронні таблиці практично непридатні, позаяк вони відрізня-
ються тільки набором функцій і можливостями вибору даних з декількох таблиць. Важко со-
бі уявити, скільки полів повинна мати таблиця, якщо спробувати внести в неї всі перерахо-
вані оперативно значущі дані.  

Відомо, що будь-яка система інформаційного забезпечення оперативних служб повинна 
виконувати такі обов'язкові функції: 

● система має працювати в багатокористувацькому режимі, об'єднуючи зусилля всіх 
оперативників; 



● система має швидко обробляти величезні масиви даних, миттєво відстежуючи зміни, 
що вносяться декількома користувачами1. 

● система має бути масштабованою і не уподібнюватися статичним розробкам вісім-
десятих років; 

● система має бути легко керованою, надійною і невибагливою, не вимагати регуляр-
них багатогодинних індексацій і складного адміністрування; 

● інтерфейс системи має бути інтуїтивно зрозумілим будь-якому користувачеві-
неспеціалісту. Робота в системі має бути комфортною, щоб оперативник міг зосередитися на 
своїй діяльності, а не ритися в декількох томах настанови з експлуатації; 

● система має відповідати жорстким вимогам безпеки інформації, органічно підтри-
муючи різні рівні доступу до даних для різних користувачів; 

● система має обробляти будь-яку інформацію, навіть неструктуровану, тобто має ав-
томатично її впорядковувати. 

Прикладом системи, що реалізує зазначені функції, може слугувати автоматизована си-
стема обліку оперативної інформації "Досьє". В основу архітектури системи покладена кон-
цепція об'єктно-абстрагованого обліку оперативної інформації. Програма пропонує розділи-
ти облік об'єктів (юридичних і фізичних осіб, адрес, документів) і подій (власне оперативної 
інформації). Насправді, одна і та ж людина може мати кілька квартир, підприємств чи доку-
ментів, і навпаки – один і той же паспорт може використовуватися для реєстрації декількох 
фірм-"одноденок"; в різний час, за однією і тією ж адресою, можуть відбуватися, на перший 
погляд, абсолютно незв'язані між собою події. 

Об'єкти та опис подій автоматично зв'язуються, причому, якщо об'єкт фігурує в декі-
лькох подіях, програма вибудовує їх в один логічний ланцюжок, позбавляючи оперативного 
працівника від необхідності розшукувати всі згадки про суб'єкт і його діяльність. Коли до 
повідомлення додається новий об'єкт, система веде пошук аналогічних об'єктів і при збігу 
ознак, що описують їх властивості, автоматично пропонує використовувати вже існуючий. 
Отже, один і той же об'єкт може бути присутній в інформації різних працівників служби, 
отриманої в різний час з різних джерел і навіть в різних підрозділах (містах). В кінцевому ре-
зультаті шукаємо Петрова Петра Петровича – знаходимо дані про нього, його родичів, друзів 
і знайомих, партнерів по бізнесу, опонентів і т.п. Після цього можна уточнювати (звужувати 
або розширювати) коло пошуку, збираючи необхідні дані по крихтах. 

Структура інформації в базі даних найбільше нагадує дерево каталогів, в якому об'єк-
ти обліку можуть багаторазово вкладатися один в одного і з'єднуватися з описами подій за 
прямими і непрямими зв'язками. Крім того, в системі підтримується ієрархічна структура 
підрозділів та працівників на рівні кількох серверів. Територіально віддалений підрозділ, що 
не має каналу зв'язку з головним сервером, може працювати автономно, у міру необхідності 
синхронізуючи свої дані з даними вищого сервера. Окрім власне пошуку інформації, система 
"Досьє" автоматично запобігає дублюванню. Крім стандартної перевірки імені та пароля в 
системі передбачена додатковий захист від несанкціонованого доступу до даних. 

Застосування систем типу "Досьє" здатне вивести оперативну роботу щодо виявлення, 
припинення і попередження правопорушень на якісно інший рівень. Це дозволить об'єднати 
зусилля багатьох правоохоронних працівників і проводити більш широкий пошук, причому 
за будь-якою ознакою. 

З огляду на сказане вище, можна зробити висновок про те, що використання в майбут-
ньому сучасних інформаційних технологій в правоохоронній діяльності: 

 будуть активно використовуватися системи оптичного розпізнавання почерків, відби-
тків пальців, ознак зовнішності, що дасть змогу спростити процеси введення інформації та 
ідентифікації об'єктів; 

 почнуть активно застосовуватися голосові технології, які замінять собою втомлюва-
льне "набивання" з клавіатури; 
                                                
1На сьогодні цими якостями володіють СУБД, що працюють за стандартами мови SQL: Oracle Server, IBM DB2, 
Borland InterBase Server, Microsoft SQL Server.  



 удосконалення та розвиток систем зв'язку остаточно зруйнує територіальні бар'єри і 
дасть змогу будь-якому оперативному працівнику миттєво зв'язатися з комп'ютером свого 
підрозділу і отримати відповіді на його питання. 
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