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Анотація. Досліджено загальну структуру статистичних 
відомостей, яка використовується для аналізу стану розкриття 
злочинів по місту Києву. 
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Останнім часом Міністерство внутрішніх справ (далі – МВС) 
України, відповідно до Концепції програми інформатизації на 2018-
2020 роки, вживає заходи щодо створення Єдиної інформаційної 
системи (далі – ЄІС) МВС [1]. ЄІС МВС – це багатофункціональна 
інтегрована автоматизована система, що становить сукупність 
взаємозв’язаних функціональних підсистем, програмно-інформаційних 
комплексів, програмно-технічних та технічних засобів 
телекомунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених 
інформаційних ресурсів, обробку та захист інформації, внутрішню та 
зовнішню інформаційну взаємодію [2]. 

У Переліку пріоритетних інформаційних ресурсів (далі – ІР) 
ЄІС МВС передбачено функціонування 37 ІР, серед яких на 
Національну поліцію України (далі – НПУ) покладено підтримку 
функціонування 18 ІР [2]. Для цього в НПУ створено інформаційно-
телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної 
поліції України» (далі – ІПНП) [3] – це сукупність технічних і 
програмних засобів, призначених для обробки відомостей, що 
утворюються у процесі діяльності НПУ та її інформаційно-
аналітичного забезпечення. Інформаційними ресурсами системи ІПНП 
є інформація, що використовується для наповнення та підтримки в 
актуальному стані: 1) баз (банків) даних, які входять до ЄІС МВС та 
визначені ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію» [4]; 2) баз 
даних у сфері управлінських відносин, необхідних для виконання 
покладених на поліцію повноважень; 3) баз даних, необхідних для 
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забезпечення щоденної діяльності поліції, у сфері трудових відносин, 
фінансового забезпечення, документообігу [3]. 

Як відомо, одними з основних завдань НПУ є реалізація 
державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку. ІПНП дозволяє працівникам 
органів НПУ оперативно одержувати потрібну їм інформацію і 
оперативно ставити її на облік. Така форма ведення обліків надає 
працівникам поліції широкі можливості для аналізу інформації з 
метою пошуку різноманітних шляхів, що сприяють розкриттю 
злочинів. 

Національна поліція, відповідно до покладених на неї завдань, 
здійснює моніторинг оперативної обстановки в державі, вивчає, 
аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської 
діяльності тощо. 

Відомості щодо злочинів (правопорушень), подій, які 
загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій, 
викладених у заявах (повідомленнях, рапортах) та зареєстрованих у 
черговій частині органу Національної поліції, обробляються в 
інформаційній підсистемі (далі – ІП) ІПНП «Єдиний облік» [5]. 
Відомості про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили або 
підозрюються в їх учиненні, досудове розслідування, за якими 
здійснюється слідчими органів Національної поліції, обробляються в 
ІП ІПНП «Кримінальна статистика». Працівники інформаційно-
аналітичного підрозділу уносять відомості, що містяться в документах 
первинного обліку, до цієї системи. При цьому вони при внесенні 
відомостей до ІП «Кримінальна статистика» несуть персональну 
відповідальність за повноту, достовірність інформації та відповідність 
її відомостям, що містяться в документах первинного обліку. Повне та 
всебічне відображення відомостей про кримінальне правопорушення 
відповідно до параметрів документів первинного обліку (статистичних 
карток) забезпечує об’єктивне висвітлення статистичної роботи та 
криміногенної ситуації в цілому по області (місту) та дозволяє 
проводити криміналістичний аналіз щодо особливостей скоєння 
правопорушення, особи, яка скоює злочин та ін. 

В інформаційно-аналітичному підрозділі Головного управління 
НПУ в м. Києві розроблено низку статистичних відомостей щодо 
зареєстрованих злочинів. Розглянемо загальну структуру цих 
статистичних відомостей, яка використовується для аналізу стану 
розкриття злочинів по місту Києву. Проведене нами дослідження 
зазначених відомостей дозволяє виділити 5 груп статистичних даних, а 
саме: 
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1 група – використовується для аналізу кількості зареєстрованих 
злочинів у поточному та минулому роках, її динаміки в абсолютних та 
відносних одиницях. 

 
Зареєстровано злочинів 

(без урахування закритих) Динаміка, 
абс 

Динаміка, 
% 

2019 2020 

 
2 група – використовується для аналізу кількості розкритих 

злочинів у поточному та минулому роках, її динаміки в абсолютних та 
відносних одиницях. 

 
Розкрито  

(Ф2, повідомлено про підозру) Динаміка,  
абс 

Динаміка, 
% 

2019 2020 

 
3 група – використовується для аналізу кількості розкритих 

злочинів поточного року (для поточного та минулого років), її 
динаміки в абсолютних та відносних одиницях. 

4 група – використовується для аналізу питомої ваги розкритих 
злочинів поточного року (для поточного та минулого років) та її 
динаміки у відносних одиницях. 

 

Питома вага розкритих злочинів поточного року 
Динаміка, % 

2019 2020 

 
5 група – використовується для аналізу кількості злочинів, що 

розслідувані, у поточному та минулому роках, її динаміки в 
абсолютних та відносних одиницях. 

Зазначені групи статистичних даних використовуються для 
аналізу стану розкриття по районах міста Києва як загальної кількості 
злочинів, так і тяжких та особливо тяжких злочинів, навмисних 
вбивств (з замахами) (очевидних вбивств), навмисних тяжких тілесних 
ушкоджень, зґвалтувань (з замахами), розбоїв, пограбувань, вимагань, 
крадіжок, шахрайств, хуліганств, злочинів у сферах незаконного обігу 
наркотиків, службової та господарської діяльності, використання 
бюджетних коштів тощо. 

Вважаємо, що наведена загальна структура статистичних 
відомостей дозволяє здійснювати комплексний аналіз стану розкриття 
злочинів по місту Києву і може бути використана в інших обласних 
органах Національної поліції України. 
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Анотація. Ретроспективно проаналізовано становлення 
законодавство США та ЄС у сфері захисту авторського права, в тому 
числі в Інтернеті. Наведені способи імплементації положень 
законодавства ЄС та США в Україні. Загально охарактеризована 
«Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
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