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У статті розкриваються сучасні засоби 
аналітичної діяльності правоохоронних орга-
нів, які використовуються під час боротьби зі 
злочинністю. Основна увага зосереджується 
на перспективах використання у правоохорон-
ній діяльності Intelligence-LedPolicing/ILP. 
Серед переваг ILP називаються наступ-

ні: вказана модель дозволяє оцінити ризики 
за ступенем їх небезпеки, спроможність їм 
протистояти, виявити слабкі місця у роботі 
правоохоронного органу, визначення основних 
напрямків  спрямування ресурсів, можливість 
швидко і точно планувати заходи для протидії 
найбільшим ризикам. Крім того, використан-
ня цієї моделі діяльності дає змогу визначати 
тенденції розвитку загроз, розуміти їх динамі-
ку в майбутньому.
На підставі аналізу чинного антикоруп-

ційного законодавства України розкривають-
ся особливості здійснення сучасних інстру-
ментів кримінального аналізу у сфері протидії 
корупції.    
Ключові слова: аналітика, інформаційне 

забезпечення, правоохоронна діяльність, кри-
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кримінальний аналіз [1, с. 181], під яким 
розуміють діяльність співробітників пра-
воохоронних органів з використання інте-
лектуального програмного забезпечення та 
системного підходу щодо збору відповідної 
інформації, аналітичного вивчення певних 
характеристик, тенденцій з метою встанов-
лення взаємозв’язків між фактами, подіями, 
явищами, суб’єктами та об’єктами, оптимі-
зації управління правоохоронними органа-
ми на державному, територіальному рівні та 
під час вирішення конкретних задач проти-
дії злочинності [2, с. 16].
У сучасних умовах інформатизації пра-

воохоронної діяльності для проведення 
аналізу широко застосовуються сучасні ана-
літичні інструменти, відповідне програмне 
забезпечення, а також наявні інформаційні 
ресурси [3, с. 19].

Стан дослідження
Окремі аспекти правоохоронної діяль-

ності, керованої аналітикою, знайшли своє 
відображення у наукових працях  О.О. Ба-
хуринської, В. І. Василинчука, С.М. Князє-
ва, О.Є. Костиріна, М.М. Маркова, А.В. Мов-
чана та ін.
У своїх дослідженнях автори розкрива-

ли проблемні аспекти впровадження моделі 
поліцейської діяльності, керованої аналіти-
кою (Intelligence-LedPolicing/ILP) як пер-
спективного засобу здійснення криміналь-
ного аналізу.
Разом з тим, потреби правозастосовчої 

діяльності в умовах євроінтеграційних про-

Постановка проблеми
Основним викликом сьогодення для 

правоохоронних органів є перебудова мо-
делі їх діяльності з реактивної на проактив-
ну. В умовах інформаційного суспільства це 
означає здійснення постійного аналітично-
го пошуку та аналітичної діяльності на під-
ставі реструктуризації та оптимізації потоків 
інформації. Підґрунтям цьому може стати 
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цесів України, реформування правоохорон-
ної системи України та військової агресії 
Російської Федерації проти України вимага-
ють дослідження перспектив застосування 
сучасних аналітичних інструментів у діяль-
ності не тільки органів Національної поліції 
України (далі – НП України), а й Бюро еко-
номічної безпеки України (далі – БЕБ Украї-
ни), Національного антикорупційного бюро 
України (далі – НАБУ), Державного бюро 
розслідувань (далі – ДБР).  

Враховуючи зазначене, метою статті є 
дослідження перспектив використання су-
часних моделей кримінального аналізу як 
елементу інформаційного забезпечення ді-
яльності правоохоронних органів України.

Виклад основного матеріалу
Мета застосування моделі поліцей-

ської діяльності, керованої аналітикою 
(Intelligence-LedPolicing/ILP) тлумачиться, 
виходячи з тактичних пріоритетів, і зосе-
реджує увагу на чотирьох елементах: на-
ціленість на криміналітет (особливо на ак-
тивних злочинців за допомогою відкритих 
і негласних засобів); управління вогнищами 
злочинності і громадською безпекою; роз-
слідування пов’язаних серій злочинів та ін-
цидентів; а також застосування превентив-
них заходів, включаючи роботу з громад-
ськістю [4].
Сутність зазначеної моделі полягає у 

систематичному зборі та оцінці оперативної 
інформації в межах чітко визначеного аналі-
тичного процесу, отриманні якісних страте-
гічних та тактичних аналітичних продуктів 
і використанні їх для обґрунтованих управ-
лінських рішень. Центральне місце в ILP 
займають кримінальний аналіз та оцінка 
ризиків [5, с. 184]. Відповідно до Концепції 
впровадження в Національній поліції Укра-
їни моделі поліцейської діяльності, керова-
ної аналітикою, ця модель побудована на 
засадах кримінального аналізу та спрямова-
на на підтримку інституційного управління 
та рішень посадових осіб на основі процесу 
аналізу інформації та поширення даних [6].
Розкриваючи сутність ILP, керівник опе-

раційного департаменту КМЄС Удо Моллер 
зазначив, що в класичному розумінні аналі-

тика «розвідка» (intelligence) більш властива 
в роботі служб безпеки.
Однак у діяльності поліції це поняття 

має значно ширше значення. У поліцей-
ській діяльності «аналітика», скоріше, стосу-
ється кримінального аналізу, тобто як самих 
відомостей, так і їх аналізу [7]. 
Розвідувальна аналітика є процесом, що 

передбачає планування та спрямування, 
збір, оцінку, зіставлення, аналіз, розповсю-
дження та повторне оцінювання інформації 
про підозрюваних, злочинців та/або орга-
нізації. Вона надає знання, які створюють 
можливість обрання правоохоронними ор-
ганами проактивного підходу до реагуван-
ня на дії правопорушників, тобто спромож-
ність виявляти й розуміти наміри злочин-
них груп, які діють у межах їхньої юрисдик-
ції. Адже саме після виявлення злочинних 
груп та ознайомлення з відповідними ал-
горитмами й принципами їхньої діяльності 
правоохоронні органи можуть розпочинати 
оцінювання поточних тенденцій у злочин-
ному середовищі, прогнозувати їх розвиток 
і за певних умов у подальшому запобігати 
злочинам. Крім того, розвідувальна аналіти-
ка також надає знання, на яких ґрунтуються 
прийняті рішення й обираються відповідні 
цілі (суб’єкти, злочинні групи або підприєм-
ства) для ініціації розслідувань. Незважаю-
чи на те, що розвідувальна аналітика може 
бути використана для забезпечення відпо-
відної підтримки процесу розслідування, 
операцій зі здійснення нагляду та судового 
розгляду кримінальних проваджень, її цін-
ність полягає також у забезпеченні раціо-
нального управління та розподілу ресурсів 
правоохоронних структур, наповнення бю-
джету й виконання ними своїх обов’язків 
щодо прогнозування загроз для суспільства 
з метою запобігання злочинним проявам [8, 
с. 138].
У ЄС підхід «правоохоронна діяльність, 

керована аналітикою» покладено в основу 
стратегії діяльності поліції і багато злочинів 
розкриваються саме завдяки використанню 
цієї концепції.
Правоохоронна діяльність, керована 

аналітикою, – це, фактично, не тільки спосіб 
використання інформації, яку отримує полі-
ція, а ціла філософія або бізнес-модель. Фак-
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тично, це – наріжний камінь у сучасній по-
ліцейській діяльності. Вона зміщує акцент 
роботи поліції від реагування на злочини до 
дій на випередження та запобігання, забез-
печуючи, щоб ті, хто веде боротьбу зі зло-
чинністю, були на крок попереду злочинців. 
Поліція отримує інформацію в різній формі, 
але сама по собі інформація не несе жодної 
користі. Її потрібно порівняти, проаналізу-
вати та розповсюдити. Аналіз та інтерпрета-
ція цієї інформації визначають реагування 
та політику поліції та дозволяє направляти 
ресурси туди, де вони найбільш потрібні. Це 
також доповнюється «аналізом ризиків», що 
також є важливою частиною правоохорон-
ної діяльності, керованої аналітикою.
Правоохоронна діяльність, керована 

аналітикою, дозволяє бачити ширшу кар-
тину, визначаючи тенденції та зразки (по-
черк), шляхом пов’язування між собою зло-
чинів, об’єктів, осіб, ознак, місця через про-
ведення кримінального аналізу. 
Таким чином, правоохоронна діяльність, 

керована аналітикою, забезпечує поліцію 
стратегічним баченням про злочинність у їх 
юрисдикції, що дозволяє краще розподіля-
ти ресурси згідно з пріоритетами та забезпе-
чити захист населення шляхом застосуван-
ня ефективної поліцейської діяльності. При 
цьому використання аналітики в роботі не 
замінює інші методи кримінальних розслі-
дувань, а доповнює їх [7].

Характеризуючи сучасний стан впрова-
дження ILP у діяльність органів НП України, 
науковці відзначають про їх готовність ство-
рення власних систем кримінального ана-
лізу, керованого аналітикою ILP [9, с. 306].-
Разом з тим звертають увагу на ряд проблем, 
пов’язаних з реалізацією зазначеної кон-
цепції, у тому числі відсутність норматив-
ного врегулювання в цій сфері, що потре-
бує вирішення на етапі впровадження цих 
систем, а також необхідність корегування в 
контексті передової європейської практики 
нормативного закріплення, сприйняття по-
садовими особами МВС, НП та інших пра-
воохоронних органів, прокуратурою та су-
дами [10, с. 180-183].
Аналіз чинного законодавства дозволяє 

зробити висновок про актуальність засто-
сування сучасних моделей правоохоронної 

діяльності, керованої аналітикою, не тіль-
ки у роботі НП. Ст. 1 Закону України «Про 
Бюро економічної безпеки України» оперує 
поняттями, які безпосередньо стосуються 
кримінального аналізу. Серед них така кате-
горія ризику, як загрози, що ідентифікуєть-
ся в бюджетній, податковій, митній, грошо-
во-кредитній або інвестиційній сфері, вплив 
якої призводить до тінізації економіки та 
послаблення економічної безпеки держа-
ви. Під аналізом ризиків при цьому визна-
чається інформаційно-аналітична діяльність 
щодо оцінки загроз економічній безпеці, 
ступеня її вразливості та рівня негативного 
впливу на неї. Крім того, Закон передбачає 
також ризик-орієнтований підхід до вияв-
лення, оцінювання та визначення ризиків 
вчинення кримінальних правопорушень у 
сфері економіки, а також вжиття відповід-
них заходів щодо управління ризиками у 
спосіб та в обсязі, що забезпечують мініміза-
цію таких ризиків залежно від їх рівня.
Виявлення зон ризиків у сфері еконо-

міки шляхом аналізу структурованих і не-
структурованих даних, а також оцінювання 
ризиків і загроз економічній безпеці держа-
ви, напрацювання способів їх мінімізації та 
усунення відповідно до ст. 4 Закону є осно-
вними завданнями БЕБ [11].
БЕБ України із залученням контролюю-

чих органів та інших державних органів, що 
провадять діяльність у сфері протидії кримі-
нальним правопорушенням та запобігання 
загрозам економічній безпеці держави, та 
суб’єктів господарювання проводить комп-
лекс заходів з оцінювання ризиків у сфері 
економіки. Він включає збирання, оброб-
ку, оцінювання та аналіз інформації щодо 
результатів діяльності БЕБ України, конт-
ролюючих органів та державних органів, що 
провадять діяльність у сфері протидії кримі-
нальним правопорушенням та запобігання 
загрозам економічній безпеці держави, а та-
кож затвердження за результатами такого 
аналізу відповідних заходів для мінімізації 
та усунення ризиків у сфері економіки.
Як зазначив директор БЕБ В.І. Мель-

ник, у Законі «Про Бюро економічної без-
пеки України» закладено два концептуальні 
аспекти. По-перше, це аналітика, а потім 
слідча дія. Аналітики даватимуть рекомен-
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дації, як виявити нелегальний бізнес, його 
локацію, принципи роботи і як його лікві-
дувати (у законодавчий чи силовий спосіб). 
По-друге – це знищення системних кримі-
нальних проявів (центри мінімізації, центри 
скруток по ПДВ) [12].
Перспективним вважаємо також ви-

користання ILP для оцінки корупційних 
ризиків та їх наслідків. Важливою його пе-
редумовою є усунення існуючих у чинному 
законодавстві прогалин щодо її здійснення.
Перш за все це стосується суб’єктів кри-

мінального аналізу у сфері протидії та запо-
бігання корупції. 
Незважаючи на створення у структурі 

НАБУ управлінь аналітики та обробки ін-
формації, а також інформаційних техноло-
гій та оперативно-технічного управління 
[13], зміст Стратегії розвитку НАБУ на 2021 
– 2023 роки свідчить про відсутність належ-
ного аналітичного забезпечення діяльності 
зазначеного правоохоронного органу (п. 
1.4. Стратегії) [14].
Положення Закону України «Про На-

ціональне антикорупційне бюро України» 
(ст. 26) дозволяє зробити висновок, що кін-
цевим етапом інформаційно-аналітичної 
діяльності НАБУ є складання та подання 
письмового звіту, у якому містяться важливі 
статистичні дані про такі об’єкти криміналь-
ного аналізу, як: 
кількість зареєстрованих заяв і повідо-

млень про кримінальні правопорушення; 
осіб, щодо яких складено обвинуваль-

ні акти щодо вчинення ними корупційних 
кримінальних правопорушень (у тому числі 
окремо за категоріями осіб, зазначених у ч. 
1 статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції»);
розмір збитків і шкоди, завданих коруп-

ційними кримінальними правопорушення-
ми [15].
Разом з тим, у Законі України «Про На-

ціональне антикорупційне бюро України» 
відсутні норми, які б покладали на цей ор-
ган обов’язки зі здійснення кримінального 
аналізу у сфері боротьби з корупцією. На-
томість ст. 11 Закону України «Про запобі-
гання корупції» обов’язки щодо проведен-
ня аналізу стану запобігання та протидії 
корупції в Україні та статистичних даних, 

результатів досліджень та іншої інформації 
стосовно ситуації щодо корупції покладає на 
Національне агентство з питань запобіган-
ня корупції (далі - НАЗК) [16].
Крім того, НАЗК здійснює інші повно-

важення, які є передумовою кримінально-
го аналізу у сфері протидії та запобігання 
корупції, у тому числі забезпечення веден-
ня Єдиного порталу повідомлень викри-
вачів, Єдиного державного реєстру декла-
рацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, та Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 
з корупцією правопорушення [16] та у 
зв’язку з цим  аналізує відомості про осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення, з метою визна-
чення сфер державної політики та посад, 
пов’язаних з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, з найбільш 
корупційними ризиками, а також форму-
вання та реалізації державної антикоруп-
ційної політики [17].
Таким чином, вважаємо, що наявні до-

статні підстави стверджувати здійснення 
кримінального аналізу у сфері протидії ко-
рупції саме Національним агентством з пи-
тань запобігання корупції. 
Це підтверджує також проведене НАЗК 

у жовтні 2020 р. аналітичне дослідження з 
метою визначення переліку уражених галу-
зей та сфер, а також визначення на цій осно-
ві пріоритетів щодо проведення стратегіч-
ного аналізу корупційних ризиків. 
За результатами проведеної НАЗК за 

вказаний вище період аналітичної роботи 
було здійснено оцінку: 1) корупційних ри-
зиків в окремих галузях/сферах публічного 
управління та економіки; 2) наслідків ко-
рупційних ризиків у цих галузях/сферах; 3) 
тенденцій ймовірності корупційних ризиків 
у певних галузях/сферах; 4) ефективності 
антикорупційної діяльності правоохорон-
них органів; 5) оптимізації антикорупційної 
діяльності на державному, територіальному 
рівні [18].
З огляду на тісний зв’язок корупції з ор-

ганізованою злочинністю важливе значення 
має також використання в аналітичній ді-
яльності антикорупційних органів поряд з 
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ILP інших моделей правоохоронної діяль-
ності, керованої аналітикою. 
Європолом спільно з групою експертів з 

оцінки загроз тяжких злочинів та організо-
ваної злочинності було розроблено методо-
логію SOCTA. Її метою є: 

– аналіз характеру або типу загроз ОЗУ; 
– аналіз сфер впливу тяжких злочинів та 

організованої злочинності; 
– аналіз аспектів загроз ОЗУ та сфер зло-

чинності в залежності від регіону; 
– визначення найбільш загрозливих 

ОЗУ, кримінальних сфер впливу залежно 
від регіону  [19, c. 24-27].

SOCTA за своїм змістом визначає систе-
му й модель оцінювання загроз організова-
ної злочинності та тяжких злочинів. 
Головною особливістю цієї методології є 

застосування індикаторів, які поділяють на: 
1) індикатори організованих злочинних 

угруповань; 
2) індикатори сфери злочинної діяльнос-

ті; 
3) індикатори впливу [20, c. 213-220].
Розпорядженням КМУ від 16 вересня 

2020 р. № 1126-р. оцінку загроз тяжких зло-
чинів та організованої злочинності (SOCTA 
Україна) передбачено як перший етап реа-
лізації Стратегії боротьби з організованою 
злочинністю.
Її використання повинно дати змогу ви-

значити поточні загрози, пов’язані з орга-
нізованою злочинністю, її вплив на органи 
державної влади, органи місцевого самовря-
дування, суспільство, а також чинники, що 
спричиняють подальшу діяльність органі-
зованих злочинних груп, оцінити можливі в 
майбутньому загрози.
За результатами проведення оцінки за-

гроз тяжких злочинів та організованої зло-
чинності (SOCTA Україна) планується зро-
бити аналітичні висновки, що сформують 
політичні пріоритети, які трансформуються 
у стратегічні цілі. 
Відповідно до висновків проведеної 

оцінки загроз тяжких злочинів та організо-
ваної злочинності (SOCTA Україна) перед-
бачається визначення обмеженої кількості 
стратегічних цілей і розроблення комплек-
сних планів заходів [21].

Висновки
Таким чином, сучасні моделі правоохо-

ронної діяльності, керованої аналітикою, є 
невід’ємним елементом їх інформаційного 
забезпечення. Цінність їх у тому, що вони 
дозволяють правоохоронним органам не 
тільки ефективно планувати та спрямовува-
ти діяльність зі збору, оцінки, зіставлення, 
аналізу, розповсюдження та повторного оці-
нювання інформації про кримінальні право-
порушення та осіб, які їх вчинили, з метою 
оцінки поточних тенденцій у злочинному 
середовищі, прогнозування у майбутньому 
та вживати заходів з їх профілактики, але й 
також забезпечують раціональне управлін-
ня правоохоронними органами та розподіл 
наявних у них ресурсів.
Філософія використання моделі право-

охоронної діяльності, керованої аналітикою, 
полягає у зміщенні акценту з реагування на 
вчинені злочини до дій з їх випередження, 
запобігання.
Аналіз чинного законодавства та юри-

дичної літератури дозволяє зробити висно-
вок про актуальність використання сучас-
них інструментів кримінального аналізу як 
елементу інформаційного забезпечення не 
тільки органів НП України, а й прокурату-
ри, БЕБ, НАБУ та ДБР. 
Разом з тим ILP, SOCTA Україна та інші 

моделі правоохоронної діяльності, керова-
ної аналітикою, на разі залишаються пер-
спективними концепціями, впровадження 
яких у діяльність правоохоронних органів 
України знаходиться на початковому ета-
пі. Їх ефективне використання вимагає ви-
вчення передової європейської практики 
нормативного закріплення, прийняття від-
повідних правових норм та створення умов 
для сприйняття цієї концепції службовими 
особами правоохоронних органів.
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Savchuk Roman. 
MODERN MODELS OF CRIMINAL 

ANALYSIS AND THEIR ROLE IN 
INFORMATION PROVISION OF LAW 

ENFORCEMENT ACTIVITIES
The article examines modern models of 

analytical activity of law enforcement agencies, 
which are used in the fi ght against crime. The 
main focus is on the prospects of using Intel-
ligence-LedPolicing/ILP in law enforcement as 
a promising tool for criminal analysis. The es-
sence of the specifi ed model is seen in the sys-
tematic collection and evaluation of operational 
information within a clearly defi ned analytical 
process, obtaining high-quality strategic and 
tactical analytical products and using them for 
informed management decisions. Characteriz-
ing the current state of implementation of ILP 
in the activities of law enforcement agencies, 
attention is drawn to a number of problems, 
including the lack of regulatory regulation, the 
need to adjust it in the context of advanced Eu-
ropean practice, and its perception by law en-
forcement offi cials.

Among the advantages of ILP are the fol-
lowing: the specifi ed model allows you to assess 
risks according to the degree of their danger, 
the ability to resist them, identify weak points 
in the work of a law enforcement agency, de-
termine the main directions of directing re-
sources, the ability to quickly and accurately 
plan measures to counter the greatest risks. In 
addition, the use of this model of activity makes 
it possible to determine trends in the develop-
ment of threats, to understand their dynamics 
in the future.

Along with the ILP, the important practi-
cal signifi cance of the use by law enforcement 
agencies of EU countries of indicators of or-
ganized crime specifi cally determined by the 
SOCTA methodology is also outlined, as well 
as the state of legal regulation and the imple-
mentation of methods for assessing the threat 
of serious crimes and organized crime (SOCTA 
Ukraine) in the activities of law enforcement 
agencies in Ukraine. Based on the analysis 
of the current anti-corruption legislation of 
Ukraine, the peculiarities of the implementa-
tion of modern tools of criminal analysis in the 
fi eld of anti-corruption are revealed.

According to the results of the research, 
conclusions are drawn about the need for the 
effective use of modern tools of analytical activ-
ity to study the advanced European practice of 
regulatory consolidation, the adoption of rele-
vant legal norms and the creation of conditions 
for the perception of this concept by offi cials of 
law enforcement agencies.

Keywords: analytics, information provi-
sion, law enforcement, criminal analysis, Intel-
ligence-LedPolicing.


