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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ  

НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Проаналізовано актуальні проблеми автоматизації окремих видів поліцейської діяльності, 

які потребують повної або часткової автоматизації з метою оптимізації діяльності поліції та 

ефективного виконання нею поставлених чинним законодавством завдань. З’ясовано, що 

автоматизація потребує передусім якісного матеріально-технічного забезпечення та наявність 

кваліфікованих кадрів, які мають відповідні навички для роботи з певним обладнанням. 

Розглянуто загрозу декваліфікації кадрів внаслідок скорочення робочих місць, зокрема в поліції. 

Ключові слова: автоматизація, декваліфікація, матеріально-технічне забезпечення, 

поліцейські послуги, поліція США.  

 

Постановка проблеми. Автоматизація діяльності Національної поліції є 

актуальним питанням у світлі останніх світових тенденцій та розвитку науково-

технічного прогресу. Необхідність в удосконаленні окремих видів поліцейської 

діяльності детермінувала здійснення їх автоматизації з метою оперативного виконання 

покладених на Національну поліцію завдань. Про це свідчить і досвід закордонних 

країн, зокрема поліції Сполучених Штатів Америки (далі – США), яка у своїй діяльності 

звертається до автоматизації окремих процесів, що має на меті зробити її більш 

ергономічною. Однак останнім часом у межах наукових дискусій все частіше постає 

питання про декваліфікацію працівників у випадку часткової або повної автоматизації 

окремих видів діяльності, а також не менш актуальним є питання про можливість якісної 

автоматизації в Україні. Зважаючи на це, треба зауважити, що якість автоматизації 

залежить саме від матеріально-технічного забезпечення відповідних підрозділів, щодо 

яких передбачається здійснення часткової автоматизації. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

автоматизації окремих різновидів поліцейської діяльності розглядали не тільки 

українські дослідники (А. Мовчан, В. Тарануха (дослідження побудови системи 

автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованою 

аналітикою); А. Галай, Я. Лакійчук (особливості управлінської діяльності); І. Кравченко 

(особливості упорядкування аналітики в діяльності Національної поліції), але й 

закордонні науковці, зокрема Д. Бауерсокс, Й. Беккер, Д. Уотерс, Е. Мате, Д. Сток, 

Дж. Хескетт. 

Метою статті є висвітлення особливостей автоматизації поліцейської діяльності 

на прикладі досвіду поліції США та перспективи її здійснення в Україні, а також аналіз 
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проблематики декваліфікації поліцейських. 

Виклад основного матеріалу. Автоматизовану або комп’ютерну поліцейську 

інформаційну систему та підсистему можна визначити як інформаційну систему поліції, 

яка складається з кваліфікованих працівників, комп’ютерного обладнання та пов’язаних 

програм, динамічної бази даних та інституційних процедур, які взаємодіють у 

встановленому системному шаблоні. Вона призначена для збору, зберігання, оновлення 

та полегшення автоматизованого використання даних на постійній основі. Такі дані, їх 

обробка й аналіз стосуються як внутрішніх справ поліцейської організації, так і 

зовнішнього середовища. Різні цілі такої інформаційної системи полягають у виконанні 

операційних вимог; сприяння у використанні різноманітних методів узагальнення або 

аналітичних методів, які стосуються визначення проблем громади; сприяння пошуку 

програмних цілей; генерування кібернетичних потоків для оцінки та контролю; а також 

здійснення обміну інформацією між урядовими підрозділами (іншими правоохоронними 

органами, органами кримінального правосуддя та державними організаціями, що не 

належать до правоохоронних органів) та з громадськістю. 

Поліцейська діяльність не може бути флагманом автоматизації, зважаючи на 

форми і методи такої діяльності, однак останнім часом Національна поліція України 

сприймає досвід закордонних країн у питаннях, які стосуються автоматизації 

поліцейської діяльності. У межах цього дослідження нами проаналізовано ставлення 

громадян США до автоматизації діяльності не тільки поліції. Відповідаючи на 

запитання, які робочі місця підлягатимуть автоматизації, американці вказують на 

працівників фаст-фуду та обробників страхових претензій [1]. Це є цілком виправданим 

в сучасних умовах розвитку суспільства та науково-технічного прогресу. Повторювані 

завдання з низькими навичками піддаються першим хвилям автоматизації робочого 

місця, на відміну від інших робіт, які вимагають творчого мислення та вирішення 

проблем. Автоматизація робочого місця – це тенденція, яка, за деякими оцінками, може 

вплинути на скорочення майже половини всіх робочих місць у світі протягом наступних 

двадцяти років [2]. При цьому поліцейська діяльність нечасто фігурує в дискусіях про 

автоматизацію на робочому місці. У цій частині обговорюється, чому автоматизація 

змінить поліцейську діяльність, які поліцейські завдання, ймовірніше, будуть 

автоматизовані першими, і як може виникнути декваліфікація, тобто скорочення 

потреби у кваліфікованих працівниках. 

Виключення поліцейської діяльності з дискусії про автоматизацію говорить про 

деякі непорозуміння щодо поліції. Це проблема сприйняття: є розрив між тим, що 

повинна робити поліція відповідно до очікувань суспільства та чинного законодавства, і 

тим, що вона робить насправді. Однак на поліцію покладено завдання забезпечувати 

дотримання закону, розслідувати злочини та підтримувати соціальний порядок в іноді 

непередбачуваних ситуаціях насильства; усі завдання, які здаються малоймовірними 

кандидатами на автоматизацію, оскільки вимагають високого рівня розсудливості та 

вирішення проблем. 

І хоча розмови про декваліфікацію ще не точаться навколо служби в поліції в 

ситуації автоматизації окремих сфер діяльності, інструменти автоматизації, які 

покладаються на штучний інтелект, набувають широкого поширення в діяльності 

поліції, особливо це стосується досвіду поліції США, які у фінансуванні приділяють 

цьому значної уваги. Поширеними є автоматичні зчитувачі номерних знаків, які можуть 

сканувати сотні номерних знаків за хвилину [1]. Чимало поліцейських департаментів у 

США використовують прогностичні алгоритми, щоб визначити, де можуть статися 

злочини в майбутньому, щоб ефективно розподілити оперативні сили та засоби [2]. 

Прогностичні алгоритми, розроблені в приватному секторі, також допомагають деяким 

департаментам виявляти осіб високого ризику, які заслуговують на додатковий контроль 

поліції [3]. Деякі поліцейські департаменти вже тестують програми розпізнавання облич, 

які миттєво ідентифікують обличчя в натовпі, що може стати корисним в оперативно-

розшуковій діяльності відповідних підрозділів Національної поліції [4]. Використання 

штучного інтелекту вбачається досить ергономічним у питаннях прискорення 

здійснення пошуку осіб, речей, транспортних засобів. За допомогою систем 

розпізнавання та здійснення аналітичної обробки даних системою штучного інтелекту 

оперативно-розшукова діяльність стає більш точною. 

При цьому в поліцейському законодавстві США зазначається, що більша частина 

поліцейської роботи – це патрульна робота, і більша частина цієї патрульної роботи 
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витрачається на інші завдання, крім боротьби зі злочинністю. За результатами аналізу 

діяльності Національної поліції нами сформульовано твердження щодо того, що чимало 

завдань поліції на сьогодні вже можуть бути автоматизовані, зокрема ті, які входять до 

кола компетенції патрульної поліції. 

Звернемося для якісного порівняльного аналізу до законодавства США. 

Розглянемо приклад контролю за дорожнім рухом. Транспортний кодекс кожного штату 

містить значну кількість складів правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, які 

поліція може контролювати, включаючи перевищення швидкості, прострочену 

реєстрацію та зламані стоп-сигнали. Поліція може використовувати контроль за цими 

дрібними правопорушеннями як привід для реалізації завдань інших планових операцій, 

як-от: пошук незаконної зброї та наркотиків [5]. Інакше кажучи, зупинка автомобіля 

може починатися з можливого штрафу за перевищення швидкості і закінчуватися 

оглядом або обшуком автомобіля чи його пасажирів, а потім – затриманням. Ці зупинки 

є найпоширенішим типом взаємодії поліції та цивільних, який відчуває більшість 

американців [6]. 

Інакше кажучи, сам розвиток такої навички як визначення підозрілих осіб, речей 

або транспортних засобів – навичка, яку раніше вважали виключно людською здатністю 

– все більше стає відповідальністю штучного інтелекту. Ймовірно, ці тенденції 

прискоряться. Поліція Великобританії та Бельгії, наприклад, тестує систему, яка 

використовує штучний інтелект для участі в розслідуванні [7]. Взявши на себе роль 

кримінального аналітика, система сканує мільйони поліцейських записів, фотографій, 

відео та інших даних, щоб створити правдоподібні підказки щодо того, як розслідувати 

конкретний злочин [8]. Програма VALCRI [8] використовує машинне навчання, щоб 

запропонувати ідеї про те, «як, коли і чому було скоєно злочин, а також про те, хто його 

зробив» [9]. 

Наступна ключова позиція, яку ми можемо охарактеризувати як основну 

особливість поліцейської діяльності, це повноваження щодо вжиття поліцейських 

заходів, зокрема превентивних заходів та заходів примусу. Однак і тут розвиток 

штучного інтелекту та робототехніки свідчить про те, що одного дня застосування сили 

може регулюватися певним ступенем автоматизації. Зверніть увагу на зростаючий 

інтерес військових до роботів, які можуть замінити солдатів-людей на полі бою [9]. 

Наразі військовими роботами керують безпосередньо люди-оператори. Однак поточні 

політичні дебати містять дискусії про види правил, які будуть необхідні для автономних 

і смертоносних військових роботів, і навіть про те, чи треба їх взагалі дозволяти. 

Технології та інструменти, вперше використані військовими, часто знаходять свій шлях 

до внутрішньої поліції, тому не треба нівелювати можливості автономних озброєних 

роботів, які відіграватимуть певну роль у поліцейській діяльності майбутнього. 

Якщо багато найбільш поширених і важливих завдань, які виконує поліція, 

можуть виконуватися машинами, поліцейські піддаються високому ризику 

декваліфікації. Декваліфікація робочої сили відбувається, коли машини беруть на себе 

стільки роботи, яку раніше брали на себе люди, що працівники починають втрачати свої 

набуті навички та не можуть навчатися новим [10]. Соціолог Гаррі Брейверман відомий 

критикою зростаючої автоматизації ринку праці в 1970-х роках [11]. Браверман 

стверджував, що прагнення до підвищення продуктивності призвело до збільшення 

рутинізації та декваліфікації працівників [10]. Як наслідок, роботодавцям було легше 

підтримувати низьку заробітну плату та контролювати своїх працівників, які втратили 

ремісничі навички [11]. 

Приклад, описаний у 1950-х роках, ілюструє процес декваліфікації [11]. Якщо 

металіст одного разу застосовує свої знання та вправність до такої роботи, як 

напилювання ручним інструментом, ці навички стають усе менш важливими, оскільки 

машини беруть на себе ці завдання [11]. Оскільки машини включають ще більше 

процесів металообробки, колишній металіст стає оператором верстатів, яка продовжує 

втрачати свої технічні знання [11]. Постійний процес автоматизації звільняє «оператора 

від ручних зусиль, а потім [звільняє її] від необхідності докладати безперервних 

розумових зусиль» [12]. Ті самі занепокоєння, які виникають щодо металістів, можуть 

легко стосуватися кухарів, теслів та охоронців: усі робочі місця, визначені як 

високоризикові для автоматизації сьогодні [12]. Є небагато необхідних навичок, коли 

«навички» можуть бути вбудовані в машину» [13]. 

Хоча занепокоєння щодо впливу автоматизації на кваліфіковану працю не є 
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новим, дебати про декваліфікацію привернули нову увагу, оскільки швидкий розвиток 

штучного інтелекту дозволив автоматизувати більше завдань. Касири, водії вантажівок і 

кухарі – це не єдині професії, які під загрозою. Алгоритми можуть повертати медичні 

діагнози з високою точністю [14], а нове програмне забезпечення може переглядати 

контракти [15]. Це призвело до значного «занепокоєння щодо автоматизації» [16], 

оскільки опитування показують, що більшість людей стурбовані впливом автоматизації 

на їх роботу [16]. 

Поліція не може бути захищена від наслідків автоматизації, які присутні майже в 

кожному секторі економіки. Навіть якщо сьогодні жоден поліцейський департамент не 

очікує повністю автоматизованої поліцейської системи в найближчому майбутньому, ми 

вже бачимо, що багато основних аспектів поліцейської діяльності – ведення 

спостереження, пошук шаблонів для створення слідчих версій, контроль за 

адміністративними правопорушеннями, керування дорожнім рухом, написання звітів – є 

і буде передбачатися автоматизацією. Зокрема, ідентифікація підозрілої поведінки, 

мабуть, ключовий навик, який найчастіше пов’язаний з поліцейською діяльністю, вже 

підлягає автоматизації, оскільки досвід поліції закордонних країн вказує на те, що 

автоматизовані системи сприяють у реалізації основних поліцейських завдань. 

Соціальні переваги збільшення автоматизації поліцейської діяльності можуть 

бути значними. Автоматизація сприятиме зниженню рівня злочинності, більшу 

прозорість завдяки збору даних і зменшення ризиків тиску та насильства з боку поліції. 

Більша залежність від алгоритмічного аналізу великих даних може змусити суди змінити 

напрям судової практики у перегляді стандратів щодо обґрунтованої підозри та 

ймовірної причини вчинення правопорушення [16]. Незважаючи на це,  автоматизація 

створює ризики щодо скорочення робочих місць поліцейських, адже постає питання про 

заміну кваліфікованих працівників. Ці ризики також можуть призвести до хвильових 

ефектів у законодавстві та політиці. 

Висновки. Автоматизовану або комп’ютерну поліцейську інформаційну систему 

та підсистему можна визначити як інформаційну систему поліції, яка складається з 

кваліфікованих працівників, комп’ютерного обладнання та пов’язаних програм, 

динамічної бази даних та інституційних процедур, які взаємодіють у встановленому 

системному шаблоні. Вона призначена для збору, зберігання, оновлення та полегшення 

автоматизованого використання даних на постійній основі. Поліцейська діяльність не 

може бути флагманом автоматизації, зважаючи на форми і методи такої діяльності, 

однак останнім часом Національна поліція України сприймає досвід закордоних країн у 

питаннях, які стосуються автоматизації поліцейської діяльності. І хоча розмови про 

декваліфікацію ще не точаться навколо служби в поліції в ситуації автоматизації 

окремих сфер діяльності, інструменти автоматизації, які покладаються на штучний 

інтелект, набувають широкого поширення в діяльності поліції, особливо це стосується 

досвіду поліції США, які у фінансуванні приділяють цьому значної уваги. 
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ABSTRACT  

Oleksandr Neklesa, Denys Yuriiev. Automation of law enforcement activities and its impact 

on the quality of provision of police services. Current problems of automating certain types of police 

activity, which require full or partial automation in order to optimize police activity and effectively fulfill 

the tasks set by the current legislation, have been analyzed. It was found that automation primarily 

requires high-quality material and technical support and the availability of qualified personnel who have 

the appropriate skills to work with certain equipment. The threat of dequalification of personnel as a 

result of job cuts, particularly in the police, was considered. 

The author notes that the automation of the activities of the National Police is an urgent issue in 

the light of the latest world trends and the development of scientific and technical progress. The article 

highlights the causal relationship, which consists in the fact that the need to improve certain types of 

police activity determined the implementation of their automation in order to quickly perform the tasks 

assigned to the National Police. This is evidenced by the experience of foreign countries, in particular the 

police of the United States of America, which in its activities turns to the automation of certain processes, 

which aims to make it more ergonomic. 

However, recently, in the framework of scientific discussions, the question of dequalification of 

workers in the case of partial or full automation of certain types of activities is increasingly being raised, 

and the question of the possibility of high-quality automation in Ukraine is no less relevant. Taking this 

into account, the author notes that the quality of automation depends precisely on the material and 

technical support of the relevant units for which partial automation is planned. 

The purpose of the article is to highlight the features of the automation of police activities on the 

example of the experience of the US police and the prospects for its implementation in Ukraine, as well as 

an analysis of the problem of dequalification of police officers. 

Keywords: automation, dequalification, logistics, police services, US police.  
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