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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ
ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
У статті розглядаються сучасний стан та проблеми організаційно-аналітичного
забезпечення діяльності оперативних підрозділів під час оперативного пошуку ознак
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, визначається його специфіка, пропонуються
шляхи його вдосконалення як засобу управління.
Встановлено відмінності понять «інформаційно-аналітичне забезпечення» та «інформаційне забезпечення», що дозволило дійти до висновку, що ці поняття не можна
ототожнювати у зв’язку з тим, що вони є різними за своєю сутністю та співвідносяться
між собою як загальне і часткове.
Для розуміння сутності інформаційно-аналітичної роботи та інформаційно-
аналітичного забезпечення необхідно звернутися до самих понять аналізу.
Визначаються особливості інформаційного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Розкриваються особливості інформаційно-
аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, пропонується визначення його поняття.
Ключові слова: інформаційно-аналітична робота, управління, інформаційне забезпечення, торгівля людьми.

Постановка проблеми. В останні десятиліття широкого розповсюдження набула
діяльність гласного та негласного пошуку й добування інформації з відкритих і закритих
інформаційних систем, баз і банків даних, контролю за повідомленнями, які передаються
в комп’ютерних мережах, отримання персональних даних користувачів автоматизованих
інформаційних систем (АІС) та іншої цінної комп’ютерної інформації. Для характеристики подібної діяльності використовуються терміни «комп’ютерна розвідка», «комп’ютерний пошук», «аналітична розвідка», «аналітична розвідка засобами Інтернет»,
«комп’ютерний моніторинг», «кіберрозвідка» тощо. Необхідно зауважити, що для такої
діяльності необхідна організаційна структура управління інформаційно-аналітичною роботою в оперативних підрозділах Національної поліції.
У теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності (ОРД) поняття «інформаційно-
аналітична робота», досліджують, по-перше, як елемент організації ОРД, тобто пошук,
збирання, оцінка, аналіз, узагальнення даних, необхідних для ухвалення управлінського
чи оперативного рішення; по-друге, як засіб отримання інформації в ОРД. При цьому
суб’єктами інформаційно-аналітичної роботи в ОРД є оперативні підрозділи карного
розшуку, БЗПТЛ, протидії наркозлочинності, кіберполіції, з виявлення небезпечних ма© О. О. Мельнікова, Г. В. Форос, 2021
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теріалів та екологічних злочинів, кримінальної розвідки, оперативної служби, ОТЗ, внутрішньої безпеки, спеціальної поліції.
Питанням організаційно-аналітичного забезпечення приділялася увага в науко
вій літературі, зокрема С. Албулом, А. Іпакяном, О. Воробйовим, Б. Заботіним,
С. Тельшевським, В. Лукашевим, Н. Михайлюком, В. Іллічовим, В. Самойловим.
Водночас у системі організаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми є ряд проблем, що позначаються на якості
управління, шляхи до розв’язання яких – в удосконаленні організаційно-аналітичного
забезпечення підрозділів ДБЗПТЛ. На думку авторів, розв’язанню комплексу цих проб
лем сприятиме визначення суті та пошук шляхів оптимізації організаційно-аналітичного
забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що
і є метою цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій площині різнобічних питань
виявлення і розслідування торгівлі людьми та проблем інформаційно-аналітичної роботи
в ОРД в своїх працях приділяли увагу В. Атмажитов, О. Бандурка, Б. Бараненко, В. Бахін,
В. Берназ, Є. Бєлоглазов, К. Бєляков, В. Бірюков, А. Волобуєв, І. Воронов, В. Галаган,
К. Горяїнов, Ю. Грошевий, Є. Демянчук, О. Джужа, О. Долженков, В. Захаров, А. Іщенко,
М. Карпов, І. Козаченко, В. Колб, В. Лисиченко, Д. Нікіфорчук, Ю. Орлов, В. Ортинський,
О. Подібний, Н. Погорецький, В. Тарасенко, Л. Удалова, В. Шепітько та інші. На рівні дисертацій проблеми виявлення та розслідування торгівлі людьми були предметом
досліджень П. В. Горбасенко, Д. Г. Казначеєва, В. В. Максимова, О. О. Мельнікової,
М. С. Набруско, В. В. Пясковського, Д. Б. Санакоєва, К. А. Щербаківського.
Мета статті полягає в тому, щоб сприятиме суті та пошуку шляхів оптимізації
організаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, а також перспективі застосування новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій в ОРД, а саме у пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, які дають змогу інтегрувати й опрацьовувати величезну кількість даних,
що містяться у відкритих джерелах інформації та спеціалізованих АІС, отримуючи до
того ж нові знання кримінологічного та оперативно-розшукового характеру.
Виклад основного матеріалу. З початку нового тисячоліття феномен торгівлі «живим товаром» набув значної гостроти та актуальності, суспільство вимагало більш рішучих дій у боротьбі з цією проблемою як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Одним із суб’єктів протидії торгівлі людьми є Департамент боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми (далі – ДБЗПТЛ) Національної поліції України. ДБЗПТЛ
є структурним підрозділом Національної поліції України, який функціонує у складі кримінальної поліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання вчиненню; виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією,
а також правопорушень у сфері суспільної моралі.
Саме цей Департамент відповідно до покладених на нього завдань організовує та
здійснює оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на виявлення та припинення
кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі, та комплексне використання
джерел оперативної інформації, можливостей оперативних підрозділів та застосування
оперативно-технічних засобів під час провадження в оперативно-розшукових справах.
Відповідно до законодавства України користується базами (банками) даних Національної
поліції України та МВС, а також інших державних органів, надає пропозиції щодо створення нових та вдосконалення діючих автоматизованих інформаційних систем; забезпечує своєчасне поповнення та належне використання оперативно-пошукових обліків.
У Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми,
Національної поліції України за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ)
та фінансування Державного департаменту США запроваджені системи кримінального аналізу та аналізу ризиків, сумісні зі стандартами ЄС. Аналогічну систему вже було
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успішно запроваджено у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), і представники ДПСУ входять до числа експертів, залучених до розробки систем кримінального
аналізу та аналізу ризиків у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України. Все це обумовлює необхідність дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів та надання рекомендацій щодо шляхів удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності
ДБЗПТЛ.
В сучасній теорії оперативно-розшукової діяльності до організації протидії злочинам
відносять вивчення, аналіз та оцінку оперативної обстановки, інформаційно-аналітичне
забезпечення, планування оперативно-розшукової діяльності, взаємодію в оперативно-
розшуковій діяльності, фінансове забезпечення оперативно-розшукової діяльності, конт
роль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю [8, с. 331]. У свою чергу, організація оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції,
зокрема щодо здійснення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею
людьми, нерозривно пов’язана з інформацією, яка виступає і як предмет, і як знаряддя,
і як результат цієї діяльності. Як слушно зазначають науковці, саме завдяки інформаційним процесам система здатна здійснювати доцільну взаємодію з навколишніми умовами,
координувати та субординувати відносини власних компонентів, спрямовувати їх рух,
рівно як і рух себе самої як цілого, до заздалегідь запрограмованої мети [10, с. 43].
Термінологічно, у літературі використовуються такі поняття, як «інформаційно-
аналітичне забезпечення», «інформаційно-аналітична робота». При цьому, автори наукових праць не дають розгорнутого визначення цих понять. У зв’язку з цим, досить
часто у літературі поняття «інформаційно-аналітичного забезпечення» підмінює поняття
«інформаційного забезпечення» та використовується у його значенні. За нашим переконанням, ці поняття не можна ототожнювати у зв’язку з тим, що вони є різними за своєю
сутністю та співвідносяться між собою як загальне і часткове.
Для розуміння сутності інформаційно-аналітичної роботи та інформаційно-
аналітичного забезпечення необхідно звернутися до самих понять аналізу, аналітики.
Так, у тлумачному словнику В. І. Даля під «аналітикою» розуміється «спосіб вирішення
питання від дії або явища до причин» [2]. У свою чергу, С. І. Ожегов під «аналізом» визначав «метод наукового дослідження шляхом розгляду окремих сторін, властивостей,
складових частин чого-небудь» [7, с. 231].
На думку В. М. Плішкіна, інформаційне забезпечення є діяльністю, що гарантує створення інформаційної основи для такого аналізу. Таким чином, інформаційно-аналітичне
забезпечення є поняттям більш ширшим та важливішим для управління складними соціальними системами [8, с. 112].
Інформаційно-аналітичне забезпечення – це сукупність технологій, методів збору та
обробки інформації, що характеризує об’єкт управлінського впливу (соціальні, політичні,
економічні та інші процеси), специфічних прийомів їхньої діагностики, аналізу та синтезу, а також оцінки наслідків прийняття різних варіантів політичних рішень. Систему
інформаційного-аналітичного забезпечення управління можна визначити як взаємозалежну та відповідним чином сформовану сукупність організаційних, організаційно-
правових, інформаційних, методичних, програмно-технологічних компонентів, що забезпечує необхідну якість прийнятих управлінських рішень за рахунок раціонального
використання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій. З поєднанням
принципів проблемної орієнтації та програмно-цільової установки як відносно тематики
інформаційного забезпечення, так і відносно вибірковості підготовки інформації та доведення її до керівників відповідно до їх місця в системі управління та основних функціональних обов’язків [10, с. 5].
На нашу думку, систему інформаційного-аналітичного забезпечення можна визначити як взаємозалежну та відповідним чином сформовану сукупність організаційних,
організаційно-правових, інформаційних, методичних, програмно-технологічних компо-
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нентів, що забезпечує необхідну якість прийнятих управлінських рішень за рахунок раціонального використання інформаційних ресурсів та інформаційних технологій.
З поєднанням принципів проблемної орієнтації та програмно-цільової установки як
відносно тематики інформаційного забезпечення, так і відносно вибірковості підготовки інформації та доведення її до керівників відповідно до їх місця в системі управління та основних функціональних обов’язків. Управлінські структури як суб’єкти системи інформаційного-аналітичного забезпечення постійно взаємодіють із інформаційним
середовищем, регулюють рух інформації, аналізують тенденції й на цій основі розробляють рекомендації для прийняття управлінських рішень, удосконалювання оптимального
управлінського впливу для досягнення цілей керування. Відповідно, однією з головних
цілей інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів,
пов’язаних з торгівлею людьми є виявлення загальних властивостей і ознак цих злочинів, на підставі яких здійснюється прогнозування оперативно-тактичної ситуації, що дозволяє визначити найбільш оптимальні управлінські рішення.
Інформаційно-аналітичне забезпечення є важливою складовою організаційної діяль
ності, що формує стадії визначення проблем системи управління та їх аналіз; підготовки та прийняття управлінського рішення; контролю за його виконанням та оцінки
ефективності [6, с. 61]. Вона є більш важливою та необхідною для управління великими та складними системами. Необхідно відмітити, що аналітична робота не може здійснюватися окремо від інформаційної. В процесі аналізу інформації постійно виникають
нові обставини та необхідність додаткового отримання інформації. Інформація є основою, фундаментом для аналітики. Саме тому, досліджуючи організаційні аспекти оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, ми аналізуємо саме
інформаційно-аналітичне забезпечення та його місце у цій діяльності.
На нашу думку, інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової
діяльності – це передбачена законодавством України система запроваджених заходів,
спрямованих на збір, узагальнення, аналіз, зберігання та використання інформації, у тому
числі обмеженого доступу, що має значення для вирішення завдань цієї діяльності в інтересах досудового слідства, безпеки громадян, суспільства і держави. Інформаційно-
аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності передбачає: покращення
оперативної обізнаності працівників, які безпосередньо займаються профілактикою та
виявленням злочинів; підвищення ефективності протидії злочинності; своєчасність реагування та вжиття попереджувальних заходів, спрямованих на недопущення вчинення
кримінальних правопорушень певним колом осіб; установлення належної взаємодії між
службами та підрозділами органів Національної поліції України; удосконалення профілактичної роботи з криміногенною категорією громадян та особами, які перебувають на
обліку в підрозділах Національної поліції України; динамічність на якість реагування
на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, інші події, у яких
убачаються їх ознаки; запровадження дієвого контролю за оперативно-службовою діяль
ністю служб і підрозділів органів Національної поліції України.
Головною категорією інформаційно-аналітичного забезпечення є інформація, за відсутності якої неможливо правильно і цілеспрямовано реалізовувати управлінський процес. Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація – це будь-які відомості
та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [4].
В теорії оперативно-розшукової діяльності сформульовані різні підходи до визначення категорії оперативно-розшукової інформації. Зокрема, до неї відносять: будь-які
відомості, що враховуються на різних стадіях управління; фактичну інформацію, а саме
відомості, що характеризують оперативно-тактичну обстановку, психологічні риси підозрюваних злочинців, поточні профілактичні та оперативно-розшукові заходи, види і способи здійснення злочинів, прикмети злочинців, про обставини, що мають значення при
плануванні й здійсненні оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшуко-
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вих) дій, проведенні оперативно-аналітичної роботи, а також надання сприяння у кримінальному провадженні [1]; сукупність первинних та вихідних даних про осіб, причетних
до підготовки злочинів, стану оперативно-розшукових сил і засобів, а також умов, у яких
відбувається діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю; на законних
підставах отримані оперативними підрозділами відомості із застосуванням гласних та
негласних заходів, сил та засобів, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину і викриття винних осіб шляхом використання їх органами досудового
розслідування; інформація, яка характеризує оперативну обстановку в певному районі
чи на території всієї країни, і містить відомості, отримані в ході спеціальних заходів по
боротьбі зі злочинністю.
В системі інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів за ознаками новизни і періодичності надходження, за слушним висловленням Г. О. Душейка,
необхідно розрізняти два види оперативно-розшукової інформації: первинні дані, тобто раніше невідома інформація, що становить оперативний інтерес; інформація, що перевірена, накопичена, врахована внаслідок здійснення оперативно-розшукових заходів
і пристосована для використання в боротьбі зі злочинністю [3]. Ці два види інформації,
на наш погляд, знаходячись у постійному взаємозв’язку, відображають послідовні етапи
інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів. Зважаючи на це, під час оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми першочергово мають справу саме з первинною інформацією.
Потім, після перевірки та надання уточнюючих цільових завдань негласним джерелам,
отримується більш конкретизована інформація, яка відповідно знову перевіряється і накопичується. Первинна інформація має накопичуватись завдяки попередній якісно проведеній аналітичній роботі.
Що стосується аналітичної інформації, то вона представляє собою відомості, отримані з перевірених, співвіднесених фактів, які викладені таким чином, щоб відповідати
вирішенню конкретного завдання. Аналітична інформація повинна відповідати наступним якісним характеристикам:
– цінність (корисність) – ступінь сприяння досягненню мети замовника інформації;
– точність – припустимий рівень викривлення інформації;
– достовірність – властивість інформації відображати реально існуючи об’єкти
з необхідною точністю;
– повнота – необхідний обсяг відомостей для прийняття виваженого та ефективного рішення;
– оперативність – іншими словами, актуальність, відповідність інформації поточному моменту;
– коректність – однозначність сприйняття інформації всіма споживачами.
Аналітична інформація за генезисом поділяється на первинну та на вивідну (вторинну). Під первинною аналітичною інформацією маються на увазі відомості про окремі
події, кількість та якість певних предметів, дії політичних акторів тощо. Як правило дана
комбінація різноманітних відомостей є слабо структурованою. Єдине, що їх об’єднує –
це характеристика певного явища та мета – розв’язання якого-небудь завдання. Вивідна
аналітична інформація представляє собою результат логічного аналізу та узагальнення
первинних аналітичних даних з боку безпосередніх учасників подій або зовнішніх спостерігачів (аналітиків, консультантів тощо). Вона дозволяє приймати зважене рішення
суб’єкту будь-якої діяльності, орієнтуватися у конкретних моментах ситуації та прогнозувати подальший розвиток подій.
Як зазначалося раніше, інформаційно-аналітичне забезпечення є важливим і необхідним елементом організації оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Значимість оптимально організованого інформаційно-аналітичного забезпечення полягає в тому, що воно сприяє прийняттю найбільш доцільних управлінських
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рішень на всіх рівнях, що є однією з головних умов підвищення ефективності діяльності
оперативних підрозділів. Під таким забезпеченням прийнято розуміти комплекс заходів,
а саме: збирання, класифікацію, обробку, аналіз і використання (реалізацію) інформації,
необхідної підрозділам карного розшуку для найбільш ефективного використання сил,
засобів, заходів і форм з метою протидії злочинності [7, с. 36].
Висновки і пропозиції. Кінцевою метою інформаційно-аналітичного забезпечення
в будь-якій сфері є підготовка й обґрунтування варіантів рішень на різних рівнях управлінської структури. При цьому управлінські рішення можуть стосуватися будь-яких видів діяльності оперативних підрозділів, зокрема щодо оперативного пошуку ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Кожний з них є надзвичайно
складним, супроводжується прийняттям відповідальних рішень і проведенням заходів
та операцій, що частіше торкаються прав і інтересів громадян. За нашим переконанням,
інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного пошуку ознак злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, являє собою комплекс заходів, спрямованих на пошук, збирання, оброблення, класифікацію та аналіз оперативно-розшукової інформації стосовно
фактів торгівлі людьми та осіб, що до неї причетні, її фіксацію, накопичення, збереження, опрацювання, аналіз і використання первинних і вивідних даних з метою виконання
оперативними підрозділами покладених на них функцій з протидії торгівлі людьми.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО‑АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Резюме
В статье рассматриваются современное состояние и проблемы организационно-
аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений при оперативном поиске признаков преступлений, связанных с торговлей людьми, определяется его
специфика, предлагаются пути его совершенствования как средства управления.
Установлены различия понятий «информационно-аналитическое обеспечение»
и «информационное обеспечение», что позволило прийти к выводу, что эти понятия
нельзя отождествлять в связи с тем, что они различны по своей сути и соотносятся между собой как общее и частное.
Для понимания сущности информационно-аналитической работы и информационно-
аналитического обеспечения необходимо обратиться к самим понятиям анализа.
Определяются особенности информационного обеспечения оперативного поиска
признаков преступлений, связанных с торговлей людьми. Раскрываются особенности
информационно-аналитического обеспечения оперативного поиска признаков преступлений, связанных с торговлей людьми, предлагается определение его понятия.
Ключевые слова: информационно-аналитическая работа, управление, информационное обеспечение, торговля людьми.
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PECULIARITIES OF USING INFORMATION AND ANALYTICAL
SUPPORT OF OPERATIONAL SEARCH FOR SIGNS OF CRIMES
RELATED TO HUMAN TRAFFICKING
Summary
The article emphasizes the fact that one of the most dangerous types of international
criminal business that grossly violates the rights of the individual is human trafficking.
According to United Nations experts, this type of crime ranks third in terms of profitability
after drug and arms trafficking. The realities of today prove that the era of combating human
trafficking through the use of long-known methods is over. They should be replaced by new
methods of crime detection using information technology, specialized software with the
involvement of specialized analysts.
Effective counteraction, in particular to the prevention of crimes related to human
trafficking, requires proper cooperation of units for combating crimes related to human
trafficking, the National Police of Ukraine with other actors in combating such crimes and
is impossible without studying and taking into account legal, organizational and tactical
factors in the functioning of operational units. Research carried out in this area also requires
a comprehensive approach.
The article considers the current state and problems of organizational and analytical
support of operational units during the operational search for signs of crimes related to human
trafficking, determines its specifics, suggests ways for improving it as a management tool.
The differences between the concepts of “information and analytical support” and
“information support” are identified, it led to the conclusion that these concepts can not be
identified due to the fact that they are different in nature and relate to each other as general
and partial.
To understand the essence of information and analytical work and information and
analytical support, it is necessary to turn to the very concepts of analysis.
Features of information support of operative search of signs of crimes connected with
human trafficking are defined. Features of information and analytical support of operative
search of signs of the crimes connected with human trafficking are opened, definition of its
concept is offered.
Keywords: information and analytical work, management, information support, human
trafficking.

