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У статті розглянута сутність та елементи моніторингу оперативної 
обстановки, понятійний апарат, історичні аспекти використання. Дослі
джено сучасні проблеми моніторингу оперативної обстановки та його 
роль у протидії злочинності.
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В статье рассмотрена сущность и элементы мониторинга оператив
ной обстановки, понятийный аппарат, исторические аспекты использо
вания. Исследованы современные проблемы мониторинга оперативной 
обстановки и его роль в противодействии преступности.
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ративно-розы скное.

The article deals with the essence and elements of operational situation 
monitoring, apparatus of scientific definitions, and historical aspects of its use. 
It also examines modem problems of operational situation monitoring and its 
role in criminality counteraction.
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Поняття оперативно-розшукового моніторингу введено у науко
вий обіг та практику ОРД в останнє десятиріччя. Англійською мовою
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monitoring -  контроль, від латинської monitor - той хто попереджає, 
застерігає, радник консультант. У сучасній українській мові "моніто
ринг" -  регулярне спостереження за станом природних, технічних і 
соціальних процесів з метою їх оцінки, контролю та прогнозування [1].

Боротьба зі злочинністю має свої витоки з давніх часів. Держава 
завжди здійснювала заходи спрямовані на забезпечення безпеки 
існуючого ладу, особистої безпеки громадян та майна. Означене не 
можливо без здійснення спеціальних заходів спрямованих як на вик
риття конкретних злочинців так і збір інформації про стан громадської 
безпеки та політичної ситуації.

До першої згадки про використання моніторингу (збору інформа
ції про середу існування з використанням агентурної розвідки) мож
на віднести вказаний у Книзі Чисел, глава XIII, ст. З, 18-30, 1990) 
розділ, де розповідається про те, що Мойсей за завданням господа, 
послав своїх прибічників в землю Ханаанскую з метою, щоб вони 
встановили, яка це земля та народ, що там проживає, його чисель
ність, наявність та стан оборони міст, родючість землі. Через сорок 
днів посланці вернулись і розповіли про побачене, підкріпивши свій 
звіт зразками землі Ханаанської [2]. Фактично завдання агентів Мой- 
сея відображало сутність моніторингу середи існування.

Важливе значення для становлення моніторингу (розвідки) має 
вислів давньокитайського військового полководця Сунь-Цзи. У своєму 
трактаті "Мистецтво війни" він зазначав: "Якщо ти знатимеш силу 
ворога та свою, ти можеш не боятися і сотні битв. Якщо ти знатимеш 
свою силу та не знатимеш сили ворога, то на кожну твою перемогу 
буде одна поразка. Якщо ж ти не знатимеш ні своєї сили, ні ворожої, 
то ти тупиця, який постійно програватиме війни [3]. Як бачимо ним 
визначені завдання моніторингу та складові оперативної обстановки: 
вивчення своїх сил та сил ворогу.

Легенди і міфи Древньої Греції переповнені приклапами таємних, 
конспіративних дій античних героїв. Розповіді про оперативно- 
розшукові дії зустрічаємо ми в історичних довідках про Вавилон, 
Рим, Єгипет.

Людей завжди цікавило, що робиться навколо них, чим займа
ються як вороги, так і друзі, близькі і далекі сусіди, як плени 
суспільства дотримуються загальних правил поводження. Особливу 
увагу привертали ті плени суспільства, які своєю поведінкою пору
шували норми співжиття в племені, роді, етносі, в місцях проживання
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общини. Таким чином окреслювався перелік об'єктів моніторингу з 
використанням спеціальних осіб (агентів) та негласних заходів.

Сьогодні однією з важливіших умов ефективної діяльності пра
воохоронних органів по нейтралізації впливу злочинності на 
суспільство є глибокий та всебічний її аналіз на підставі постійного 
моніторингу середи функціонування правоохоронних органів. Без 
такого аналізу неможливо досягти позитивних результатів у сфері 
протидії злочинності.

У пізнавально-прикладному аспекті, стосовно протидії злочинності, 
центральне місце займає наочне з'ясування і глибокий аналіз кон
кретних об'єктів оперативно-розшукової уваги, які є сукупністю пев
них явиш, процесів і фактів, і мають безпосередній зв'язок з вказаною 
діяльністю. Означене не можливе без вивчення стану середи функ
ціонування органів внутрішніх справ, яка характеризується низкою 
показників.

Результатом пізнавальної діяльності, є вибір конкретних рішень 
та заходів оперативно-розшукового, організаційного та адміністратив
ного впливу на означену сферу на підставі результатів та оцінки 
моніторингу її стану. Одною з назв такого стану є оперативна обста
новка. Моніторинг та оцінка оперативної обстановки складається з 
визначення, насамперед, реальних умов з позиції ефективного вико
нання правоохоронними органами своїх задач і функцій.

За роки існування теорія оперативної обстановки пройшла 
значну еволюцію у роботах Ю.І. Андреева, А.Є. Андрієвського,
О.М. Бандурки, Б.І. Бараненка, В.М. Бризгалова, В.А. Бірюкова, С.Є. Ві- 
цина, Б.С. Воронцова, О.А. Гапона, О.Ф. Долженкова, Ю.В. Дубка, 
В.П. Захарова, М.Н. Зінгера, М.В. Корнієнка, В.А. Лаптія, О.Г. Лекаря, 
М.П. Лашина, В.А. Лукашова, М.П. Лашина, А.В. Ліпкана, Д.Д. Мак- 
сарова, Н.Т. Михайлика, Б.Г. Морохина, П І. Мурашова, П.М. Наза
рова, Д.Й. Нікіфорчука, А.М. Попова, В.Л. Ординського, М.Б. Саакяна, 
В.Г. Самойлова, В.О. Сілюкова, Г.К Синилова, О.Є. Трусова, В.Т. Томіна, 
Г.А. Туманова, В.П. Цокала, Д.В. Якубовського та ін. [4-11].

Критично проаналізувавши думки попередників, ми вважаємо, 
що оперативна обстановка це окрема науково-практична категорія 
ОРД, яка полягає в сукупності взаємно пов'язаних географічних, 
соціально-демографічних, соціально-економічних та політичних 
умов притаманних конкретному об'єкту оперативної уваги або  
території, на якій функціонує правоохоронний орган, аналітико- 
статистичної характеристики злочинності, правопорушень гро
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м адського порядку, стану а и  і засоб ів  правоохоронного органу і 
ефективності його операт ивно-службової діяльності, що зумовлю
ють характер організаційних, адміністративних та оперативно- 
розшукових заходів  по забезпеченню виконання функцій прот идії 
злочинності и забезпечення ней тралізації загроз національній безпеці 
України.

Як вбачається з нашого визначення та думок інших науковців, 
оперативну обстановку слід розглядати як двоєдину категорію: тео
ретичну модель середи та умов функціонування правоохоронного 
органу та об'єкт його організаційного впливу, а також інших соціальних 
суб'єктів з метою вирішень завдань протидії злочинності та забезпечен
ня нейтралізації загроз національній безпеці України.

У першому випадку вона складається з низки наступних еле
ментів:

- географічні, демографічні і соціально-економічні особливості 
території, що обслуговується органами внутрішніх справ;

-  з л о ч и н н і с т ь  ( ї ї  с т а н  я к  с у к у п н і с т ь  з л о ч и н і в  і  о с і б ,  щ о  ї х  с к о ї л и ,  

б  у м о в а х  к о н к р е т н о г о  м і с т а  і  ч а с у ) ;

- якісний і кількісний стан громадського порядку;
- фактори, які здійснюють детермінуючий вплив на злочинність та 

ускладнюють або облегшують діяльність органів внутрішніх справ 
щодо протидії злочинності;

- наявність, стан і результативність застосування сил і засобів 
боротьби з ними.

Елементи оперативної обстановки можливо поділити на на
ступні групи;

- географічні, соціально-демографічні та соціально-економічні 
особливості обєкту обслуговування або конкретній території;

- стан та прогноз динаміки, тенденцій злочинності і порушень 
громадського порядку;

- стан сил і засобів правоохоронного органу і ефективності його 
оперативно-службової діяльності.

Розглянуті нами елементи та чинники оперативної обстановки 
відносяться до загальних, у яких діють правоохоронні органи. Стосов
но особливостей конкретного об'єкту, території або виду оперативної 
обстановки вони набувають різного змісту.

Таким чином оперативна обст ановка -  це характеристика се
реди функціонування у обмеженому відрізку часу у співстааленні з 
кримінологічною обстановкою (характеристика злочинності), наяв
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ними правоохоронними силами на конкретній території або об'єкті, 
результативністю протидії злочинності,

На наш погляд середа функціонування складається з наступних 
елементів:

1. Територія - геополітична характеристика, географічне розташу
вання, кліматичні умови, соціально-економічні особливості.

2. Об'єкти, розташовані на території обслуговування - соціальні, 
культурні, господарчого призначення, підприємства, транспортні 
магістралі та вузли, громадські місця, розважальні заклади, установи 
освіти, громадського харчування, установи виконання покарань, інші 
спеціальні установи, наявність поселень, виявленні місця концентрації 
злочинного елементу та злочинні кубла (розпусти, наркоманів) тощо.

3. Населення - чисельність, соціально-демографічний та національ
ний склад, відносний відсоток раніше засуджених.

Таким чином ми можемо визначити співвідношення "криміно
генна ситуація" - "кримінологічна обстановка" - "оперативна обста
новка", як приватного з загальним.

Враховуючи багатоаспектність сучасного погляду на оперативну 
обстановку, значну кількість її елементів та взаємопов'язаних чинників, 
що впливають на її, можемо зробити висновок, що моніторинг стану 
оперативної обстановки є складним багатоетапним процесом.

Враховуючи визначені нами складові оперативної обстановки її 
моніторинг складається з наступних елементів:

1. Моніторинг середи функціонування.
2. Моніторинг кримінологічної обстановки.
3. Моніторинг сил та засобів правоохоронних органів.
4. Моніторинг результативності протидїї злочинності.
5. Моніторинг громадської думки про стан середи функціо

нування, криміногенної ситуації, результативність діяльності право
охоронних органів.

При цьому слід враховувати, що моніторинг конкретної середи 
функціонування має свої особливості, однак наукою відповідно до 
сучасних реалій не визначено все різноманіття позитивних та нега
тивних чинників, що впливають на стан оперативної обстановки.

На сьогодні теоретично не обгрунтовані принципи, завдання, 
види моніторингу оперативної обстановки в залежності від території, 
об'єкту, напрямку протидії злочинності тощо.

Аналіз проблем організації протидії злочинності оперативно- 
розшуковими заходами дозволяє стверджувати, що зміст моніторингу 
не обмежується постійним контролем (діагностуванням) ситуації. До
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його складу входять аналіз та прогнозування оперативної обстановки, 
планування заходів впливу на стабілізацію оперативної обстановки.

Завдання створення проективної моделі діяльності оперативних 
підрозділів виводить на першочергове завдання створення системи 
прогнозування тенденцій оперативної обстановки, що базується на 
грунті досягнень суспільних та природних наук.

Слід зазначити, що проблеми прогнозування у правовій сфері не 
є новими. Що ж стосується передбачення в боротьбі зі злочинністю, то 
його проблеми були і є предметом теоретичних досліджень спеціальних 
наук так званого кримінального циклу і насамперед криміналістики, 
в межах якої білоруським вченим-кримінадістом Горці єні ним Л.Г. 
було розроблено "теорію криміналістичного прогнозування" [12].

Слід зауважити, що в останні роки основним об'єктом прогнозу
вання був рівень та динаміка злочинності. Так, С.В. Якоалєвим, 
С.Б. Шеховцевим, Ю.В. Гнусовим сформульовано основні завдання, 
які виникають під час прогнозування злочинності; "1) аналіз струк
тури злочинності і виявлення найбільш істотних чинників, що впли
вають на її рівень; 2) побудова системи прогнозованих показників 
злочинності; 3) розробка апарату математичного аналізу прогнозова
них показників; 4) установлення причинно-наслідкових зв'язків між 
злочинністю і чинниками, що її відображають; 5) аналіз динаміки 
злочинності і з'ясування тенденції її розвитку; 6) виявлення основних 
закономірностей розвитку злочинності на основі характеристик цих 
тенденцій; 7) розробка математичного апарату прогнозування; 
8) прогнозування конкретних і узагальнених показників та ін. [13]". 
Однак ця методика не є універсальною і може застосовуватися тільки 
до окремих злочинів без урахування кримінологічної ситуації 
взагалі, чинників та тенденцій оперативної обстановки, зокрема.

Розробка проблеми оперативно-розшукового прогнозування вима
гає встановлення термінологічної чіткості даного поняття. Крім того, 
вводячи таке поняття і прагнучи наповнити його конкретним змістом, 
аж до розробки основних положень теорії та методології, об'єктів та 
цілей, необхідно чітко визначити межі того, що слід іменувати про- 
гностико-оперативно-разшуковими дослідженнями, у  літературі досить 
часто як тотожні використовуються терміни "передбачення", "проро
кування", "прогнозування" [14]. Разом із тим зазначені терміни мають 
різну змістову та функціональну спрямованість.

Заслуговує уваги точка зору засновників Московської наукової 
школи ОРД, які вважають, що наукове пророкування та прогнозу
вання відрізняються одне від одного за підставою, що наукове про
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гнозування надає можливість передбачити розвиток суспільства, 
кримінологічної обстановки в цілому, а розвиток кримінологічної 
ситуації прогнозування вирішує більш вузькі питання, наприклад, 
стосовно окремого виду злочинів тощо [15].

Підсумовуючи наведені точки зору, можна констатувати;
По-перше, з етимологічного та гносеологічного поглядів слід го

ворити про пророку вальну, діагностичну, прогностичну та еври
стичну функції оперативно-розшукового моніторингу як самостійної 
форми одержання інформації про майбутній стан об'єктів їх пізнання.

По-друге, рівень розвитку загальної теорії оперативно-розшуко- 
вого пророкування, діагностування та прогнозування, які в свою 
чергу є складовими елементами теорії оперативно-розшукового моні
торингу. Оскільки розкрити закони розвитку об'єктів пізнання дуже 
складно і оперативно-розшукова наука стоїть тільки у витоків таких 
відкриттів, то й питання про створення теорії оперативно-розшуко- 
вого пророкування ще не поставлено на порядок денний.

По-третє, об'єктами оперативно-розшукового прогнозування на 
нинішньому етапі розвитку даного вчення мають бути визнані як не 
існуючі в момент побудови прогнозних висновків явища, процеси, 
стани, тобто не дані нам у досвіді, так і об'єкти, які реально існують, 
але не спостерігаються.

По-четверте, аналіз прогностичної літератури дає змогу сфор
мулювати основні характеристики категорії "прогнозування", котрі, 
як уявляється, є найбільш прийнятними для оперативно-розшукової 
сфери дослідження:

• прогнозування - це систематична спеціальна науково-прак
тична діяльність;

• прогнозування є сферою єдиного процесу пізнання, поверну
тою до аналізу минулого (специфіка розвитку), теперішнього (наявні 
ресурси і уяалення) та майбутнього (потреби і можливості), тобто в 
основі прогнозу закладено об'єктивну інфюрмацію про закономір
ності існування і розвитку того чи іншого об'єкта, його взаємозв'язки. 
Сам же прогноз як результат прогностичної діяльності являє собою 
обгрунтоване судження щодо майбутнього, яке не спостерігається в 
даний момент стану об'єкта;

• протиостичний висновок є функцією двох аргументів; теоре
тичного знання (сформульованого на підставі теорії та виявлених 
закономірностей) і емпіричних даних. Це положення є особливо важ
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ливим для оперативно-розшукової прогностики, теоретична база 
якої ще перебуває в стадії становлення;

• прогнозування починається там, де самі закономірності, покладені 
в основу побудови прогностичних висновків, мають тенденційну або 
статистичну форму. При цьому власне і передбачити можна тільки 
основні тенденції, а не усю суму змін, тільки основні напрямки, 
логіку розвитку;

• у момент вислоалювання повинні існувати: спосіб верифікації 
застосованого методу прогнозу, спосіб апріорної оцінки імовірності 
появу події, що припускається (стану об'єкта) та спосіб перевірки 
здійснення події, що прогнозується. Зазначені положення реалізуються 
за допомогою: а) застосування до даного об'єкта декількох методів 
прогнозування, оскільки тільки багатоваріантний прогноз в змозі 
враховувати увесь спектр можливих змін умов, нових обставин тощо; 
б) безперервного оцінювання імовірності прояву події) що прогнозується, 
в міру наближення до моменту реалізації прогнозу; безперервного 
уточнення прогностичних висновків на підставі все більш глибокого 
теоретичного аналізу закономірностей практики, що розвивається);

• у прогнозах відображаються не тільки характеристики виник
нення й розвитку стану прогнозованого об'єкта, що не спостерігається, а 
й імовірні строки його настання, тобто прогнозист визначає не кон
кретну дату настання події, що прогнозується, а час найбільшої 
імовірності її здійснення при існуючих тенденціях. При цьому ви
словлення, які складають прогноз, є модальними, оскільки вони ви
ражаються б судженнях не про реальні, а можливі події.

Розгляд наведених ознак є необхідною умовою формування 
понятійного апарату оперативно-розшукової прогностики, як скла
довою теорії оператиБно-розшукового моніторингу, визначення її 
концептуальних положень.

Враховуючи думки Г.М. Бірюкова, О.О. Дульського, В.П. Єв- 
тушка, В.Ю. Журавдьва, І.П. Козаченка, В.І. Литвиненка, С.С. О бнин
ского [16; 17, с. 14; 18, с. 12-13; 19, с. 12-13; 20, с. 15; 21 - 23], можемо ви
значити види оператиБно-розшукового прогнозування:

а) стратегічне прогнозування тенденцій та чинників розвитку 
середи функціонування, кримінологічної обстановки, сил та засобів 
правоохоронних органів, результативності протидії злочинності, 
громадської думки про стан середи функціонування, криміногенної 
ситуації, результативність діяльності правоохоронних органів.
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б) тактичне прогнозування ситуації на період здійснення кон
кретних оперативно-розшукових заходів:

- прогнозування імовірної ситуації, що може скластися в період 
проведення оперативно-профілактичних заходів, дня визначення 
варіантів-моделі використання оперативно-розшукових сил та засобів та 
вибору тактики протидії злочинності (організаційно-управлінське 
прогнозування);

- прогнозування імовірної поведінки об'єктів оперативно- 
профілактичного впливу з метою визначення тактичних прийомів 
здійснення оперативно-розшукових заходів щодо протидії злочинності;

- прогнозування імовірної поведінки негласних співробітників у 
визначених умовах під час виконання завдань оперативних праців
ників, що необхідно для визначення моделі їх навчання та інформа
ційно-тактичного забезпечення їхньої діяльності.

Ураховуючи думки вчених-кримінологів, криміналістів, які до
сліджують проблеми криміналістичного [24, с.105-108], кримінологі
чного прогнозування [25], та думки вчених у галузі оперативно- 
розшукової діяльності [26], дозволяє надати типовий формалізований 
алгоритм oneративно-розшунового прогнозування, який, на наш по
гляд, повинен складатися з таких етапів:

- формулювання мети і завдань прогнозу;
- аналіз результатів оперативно-розшунового моніторингу, негатив

ні та позитивні чинники, що впливають на її стан оперативної обста
новки;

- систематизація, перевірка з використанням альтернативних 
джерел (СМІ, державні та суспільні установи, опитування громадян, 
соціологічний моніторинг) та аналіз зібраної інформації;

- оцінка існуючого на конкретному об єкті оперативної уваги та 
в цілому в державі (залежно від ієрархічного положення оперативно
го підрозділу) стану оперативної обстановки щодо попередження 
злочинності;

- визначення чинників, що впливають на стан оперативної об
становки, їх позитивного та негативного впливу;

- побудова математичної моделі оперативної обстановки;
- отримання вихідних даних щодо прогнозу;
- розробка альтернатив розвитку оперативно-розшукової ситуації 

залежно від вибору варіанту моделі організації ОРД;
- розробка узагальнюючого прогнозу.
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Аналогічно прогноз може здійснюватися відповідно до поведін
ки осіб зі злочинного середовища тощо. При цьому прогнозування 
може бути:

- для планування та проведення окремого заходу та оперативно- 
розшукової операції;

- короткострокове - квартал, півріччя, рік;
- середньострокове - п'ять-десять років;
- довгострокове -  п'ятнадцять та більше років.
Ми вважаємо, оперативно-розшукове прогнозування повинно 

розглядатися як невід'ємна частина процессу оперативно-розгну- 
кового моніторингу та бути його резулятивною частиною. Таким 
чином оперативно-розшуковий моніторинг можливо розглядати як 
приватну частину теорії ОРД та як частину оперативно-розшукового 
процесу. Останній полягає у здійсненні постійного спостереження за 
станом, тенденціями, чинниками оперативної обстановки та ство
рення прогностичної моделі її розвитку, з метою визначення ефек
тивної моделі використання сил і засобів ОРД у протидії злочинності.
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ВИКОРИСТАННЯ В 0ПЕРАТИВН0-Р03ШУК0ВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛЬНОГО 
АНАЛІЗУ ДАНИХ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
ПРИХОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У

У статті розглядаються можливості обробки інформації незалежно 
від об'єму та формату за допомогою технологій візуального аналізу да
них та виявлення прихованих зв'язків, реалізованих у програмних засо
бах і2 Limited.

Ключові слова: цифрова інформація, візуальний аналіз, об'єкт, подія, 
зв'язок.
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