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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
КОНТЕНТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ
КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
У науковій статті розроблено алгоритм і методику формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів. Систематизовано джерела інформації серед автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів, які використовують у діяльності підрозділи кримінального аналізу прикордонного загону. Визначено ступінь значимості інформаційного контенту
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для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу та
основні складові інформаційного контенту, що наповнюються інформацією із використанням інформаційно-аналітичних систем та
інформаційних ресурсів. Обґрунтовано низку показників, зокрема
коефіцієнти важливості джерела інформації та їх можливість забезпечувати інформацією. Адаптовано удосконалений інструментарій
оцінювання достовірності інформації до розробленої методики
з урахуванням повсякденних умов та умов раптово виниклих завдань. Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використано показник оперативності. Подано порядок формування складу інформаційного контенту.
Новизна методики формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
та інформаційних ресурсів полягає у комбінованому використанні
розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту,
який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань,
що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу.
Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними
показниками достовірності та впродовж часу, який не перевищує
припустимий період.
Використання розробленої методики має важливе практичне значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу.
Зазначено, що у подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.
Ключові слова: інформація; інформаційний контент; підрозділ
кримінального аналізу; методика.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. В умовах динамічної зміни криміногенної обстановки на державному кордоні та з поширенням організованої транскордонної злочинності важливе значення приділяється проведенню комплексу заходів щодо забезпечення прикордонної безпеки
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суб’єктами інтегрованого управління кордонами, зокрема Державною
прикордонною службою (далі – ДПС) України [1].
У результаті аналізу підсумків виконання завдань оперативними
підрозділами ДПС України щодо протидії злочинності встановлено,
що їх ефективність досягається перш за все за наявності інформації
від оперативних сил і засобів про злочини та причетних до них осіб.
Разом із тим установлено, що сучасна злочинна діяльність відрізняється використанням передових інформаційних технологій для прихованого обміну інформацією про підготовку до скоєння злочину.
Тому окремі інформаційні повідомлення, отримані від оперативних
сил і засобів, про ситуації на державному кордоні не дають можливість виявити повний обсяг латентних ознак організованої злочинності, встановити склад злочинів та сформувати перелік відповідних
заходів для реагування на дії злочинців. Тут на допомогу оперативним
підрозділам упроваджено і застосовано інструментарій кримінального аналізу, який дозволяє отримувати потрібні дані про злочинність за
результатами аналітичного дослідження значної кількості інформації,
що зберігається в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах і циркулює в інформаційних ресурсах. Однак для ефективного
проведення аналітичних досліджень перед кримінальними аналітиками оперативних підрозділів постає первинне завдання щодо формування такого інформаційного контенту, який би забезпечив виконання завдань кримінального аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням питань організації та здійснення кримінального аналізу оперативними підрозділами ДПС України для формування комплексу заходів з протидії злочинності присвячено незначну кількість публікацій,
зокрема О. В. Власюка, О. І. Дем’янчука, О. С. Кіреєвої, Ю. В. Крутіка,
Ю. М. Ковбаси, В. В. Половнікова, М. І. Сідора, А. В. Махнюка, А. С. Треуса, О. Б. Фаріона [2]–[8]. У публікаціях зазначених авторів розглядалось правове регулювання та загальні аспекти кримінального аналізу.
Поряд із тим питання щодо формування інформаційного контенту
із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу
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прикордонних загонів не вивчалось. Отже, необхідність продовження
наукового дослідження їз зазначеного питання і обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Метою статті є розробка методики формування інформаційного
контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних
систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кримінальний аналіз в ДПС України здійснюється посадовими
особами підрозділів кримінального аналізу.
На підрозділи кримінального аналізу прикордонних загонів покладено виконання низки завдань, перелік яких зазначено в табл. 1 [9].
Таблиця 1
Основні завдання підрозділу кримінального аналізу
прикордонного загону
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
156

Зміст завдання

Проведення ситуаційного кримінального аналізу
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках
оперативно-розшукової справи
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках добірки
та перевірки сигнальної інформації
Проведення оперативного кримінального аналізу в рамках виконання доручення слідчого (прокурора)
Пошук ознак злочинної діяльності на державному кордоні та в
прилеглій зоні
Узагальнення аналітичних матеріалів щодо злочинності на
державному кордоні та в прилеглій зоні
Участь у проведенні поточного аналізу результатів оперативно-розшукової діяльності
Підготовка інформаційно-аналітичних документів щодо напрямів
удосконалення протидії злочинності та негативним проявам
Формування та підтримання в актуальному стані інформаційних масивів за напрямом кримінального аналізу
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Ефективність виконання зазначених завдань значною мірою залежить від дієвості інструментарію забезпечення їх потрібною інформацією, тобто наповнення інформаційним контентом. Для наповнення
інформаційного контенту використовуються різні джерела інформації, зокрема автоматизовані інформаційно-аналітичні системи та інформаційні ресурси [10] (табл. 2).
Таблиця 2
Основні джерела інформації серед автоматизованих
інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів,
які використовуються підрозділами кримінального аналізу
№
з/п

Назва джерела інформації

1

“Гарт-1” – інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ІТС)
прикордонного контролю

2

“Гарт-2” – ІТС оперативно-чергової служби; “Гарт-3” – ІТС
прикордонної служби;“Гарт-5” –
ІТС інформаційно-аналітичної
служби;“Гарт-10” – ІТС оперативно-розшукової діяльності;
“Гарт-12” – ІТС морської охорони; “Гарт-14” – ІТС контроль та висвітлення обстановки;
“Гарт-21” – ІТС підрозділів внутрішньої безпеки;
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що циркулює в автоматизованих
інформаційно-аналітичних системах та інформаційних ресурсах

Інформація про осіб, яким згідно
із законодавством не дозволяється
в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у
тому числі згідно з дорученнями
правоохоронних органів, осіб, які
переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються
від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду
Інформація про різнорідні події,
що відбуваються на державному
кордоні України
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Продовження таблиці 2
№
з/п

3
4
5

Назва джерела інформації

РП – реєстрація подій; АПР –
аналіз та профілювання ризиків;
ОП – оперативні повідомлення;
ІД – інтерактивна довідка; ЦСД –
центральне сховище даних
“Гарт-17” – ІТС геоінформаційного забезпечення
Гарт-10” – ІТС оперативно-розшукової діяльності
“іВаsе”

6

“Аркан” – ІТС суб’єктів інтегрованого управління кордонами

7

“Статистика-МВС” – автоматизована інформаційна система
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інформаційно-аналітичних системах та інформаційних ресурсах

Інформація про обстановку на
державному кордоні України
Інформація про результати оперативно-розшукової діяльності
Інформація щодо тероризму,
незаконного обігу зброї, наркотиків, виробництва і розповсюдження контрафактної продукції, злочинів у сфері автомобільного бізнесу, високих технологій;
тяжких та особливо тяжких злочинів; осіб, зниклих без вести;
забезпечення безпеки масових
заходів
Інформація про осіб, яким згідно
із законодавством не дозволяється в’їзд (виїзд) в (з) Україну; про
втрачені (загублені, недійсні) документи, відомості про осіб, які
перебувають у розшуку, відомості про викрадені транспортні засоби тощо [10]
Інформація про злочини, осіб,
які їх вчинили, результати ОРД,
адміністративної та профілактичної діяльності органів системи МВС України
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Закінчення таблиці 2
№
з/п

Назва джерела інформації

8

“Оріон” – інформаційно-пошукова система з підсистемами:
“Упізнання”, “Наркобізнес”, “Арсенал”

9

“Рубіж” – автоматизована інформаційна система

10

“Армор” – автоматизована інформаційна система

11

“Interpol”

12

“Internet” – глобальний інформаційний ресурс приватних, публічних, академічних, ділових і
урядових мереж
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Оперативна інформація про осіб,
які готовлять або вчинили тяжкі
злочини й проходять по справах
оперативного обліку й за повідомленнями негласного апарату
становлять оперативний інтерес.
Інформація про транспортні засоби (наприклад, номерний знак
авто), їх розшук та оперативні
орієнтування
Статистична інформація про
оперативно-розшукову
діяльність в системі МВС
Інформація від національних
правоохоронних органів країнучасниць у боротьбі із загальною
кримінальною злочинністю за
такими основними напрямами
діяльності: координація міжнародного розшуку, боротьба з
тероризмом, торгівлею людьми,
організованими
злочинними
угрупованнями, контрабандою
наркотиків, злочинами у сфері
економіки та високих технологій
Різнорідна інформація, зокрема
оперативна, з груп новин, електронної пошти (e-mail), списків поштових розсилань, файлів віддалених комп’ютерів, баз даних, сервісу інтернет чату, інформаційної
системи World Wide Web (www)
159
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Інформація із “Гарт-10” використовується лише за службовою необхідністю та не підлягає поширенню та передаванню іншим особам,
крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Інформаційний контент із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів має формуватися з урахуванням відповідних показників, які мають враховувати специфіку завдань (табл. 1).
Для оцінювання значимості інформаційного контенту, тобто потреби в ньому для виконання кожного із завдань, зазначених в табл.
1, використано метод експертного оцінювання (метод номінальної
групи), до якого залучалось 18 експертів-фахівців у галузі кримінального аналізу оперативних підрозділів ДПС України, що є достатньою
кількістю експертів. Висока узгодженість думок експертів підтверджується значенням коефіцієнта конкордації (вірогідності експертного
оцінювання), який становить 0,83 [11]. Результати експертного оцінювання відображені на рис. 1.

Рис. 1. Ступінь значимості інформаційного контенту для виконання завдань
підрозділами кримінального аналізу

На рис. 1 видно, що ступінь значимості інформаційного контенту
вища для виконання окремих завдань (1–5 табл. 1), які передбачають
проведення кримінального аналізу для встановлення та передбачення
зв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими потенційно
з ними пов’язаними даними з метою їх використання у розробленні
тактичних та стратегічних засад з протидії злочинності [9].
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Відповідно до специфіки використання джерел інформації кожний із них спроможний надавати інформацію за складовими інформаційного контенту (див. табл. 3).
Таблиця 3
Основні складові інформаційного контенту,
що наповнюються інформацією із використанням
інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів
№
з/п
1
2
3
4
5
…

Зміст складових інформаційного контенту
Подія
Вид правопорушення
Особа
Паспортний документ
Транспортний засіб
…

Аналіз певних можливостей підрозділів кримінального аналізу
щодо використання наявних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів і доступу до тих, які є у підрозділів взаємодійних структур, дозволив визначити можливі джерела інформації та їх можливості щодо наповнення інформаційного контенту
для виконання завдань, зазначених у табл. 1.
Крім того, цей аналіз дозволив визначити коефіцієнт важливості
джерел інформації, зазначених у табл. 2, для виконання кожного із завдань (табл. 1) :
r

∑M

jp

(1)
,
r
1,=
m, i 1, n – коефіцієнт важливості j-го джерела (1-й стовпчик табл. 2) для
де k=
ji , j
виконання i-го завдання (1-й стовпчик табл. 1); m – кількість джерел інформації;
k ji =

p =1

n – кількість завдань підрозділів кримінального аналізу; M jp , p = 1, r – можливості j-го джерела забезпечувати p-ю інформацією, що має значення для виконання
завдання підрозділом кримінального аналізу, оцінюється як 1 – у випадку, якщо
джерело має можливості надавати таку інформацію, в іншому випадку – 0; r – кількість інформаційних надходжень (порцій інформації) відповідно до складових ін-
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можливості j-го джерела забезпечувати p-ю інформацією, що має значення для
виконання завдання підрозділом кримінального аналізу, оцінюється як 1 – у
випадку, якщо джерело має можливості надавати таку інформацію, в іншому
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
випадку – 0; r – кількість інформаційних надходжень (порцій інформації)
відповідно до контенту
складових(див.
інформаційного
контенту (див.
табл. 3) для
формування
формаційного
табл. 3) для формування
загального
інформаційного
контенту
щодо
i-го завдання.
Узагальнені
результати
загального
інформаційного
контенту
щодо i-го
завдання.розрахунків
Узагальненікоефіцієнтів
результати
важливості джерел інформації для виконання кожного із завдань кримінального
розрахунків коефіцієнтів важливості джерел інформації для виконання кожного
аналізу
подано у табл. 4.
із завдань кримінального аналізу подано у табл. 4.
Таблиця 4

Завдання

Таблиця 4
Коефіцієнти
важливості
інформації
кожного
Коефіцієнти важливості
джерелджерел
інформації
відповідно відповідно
до кожного іздо
завдань,
що
виконують
підрозділи
із завдань,
що кримінального
виконують аналізу
підрозділи кримінального аналізу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Джерела інформації
(1-й стовпчик табл. 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,09
0,37
0,15
0,11
0,50
0,49
0,64
0,47
0,04

0,09
0,37
0,20
0,11
0,50
0,49
0,64
0,47
0,04

0,09
0,35
0,55
0,19
0,29
0,47
0,76
0,37
0,23

0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
0,76
1,00
1,00
1,00

0,96
0,81
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,30
0,14
0,56
0,13
0,96
0,76
1,00
1,00
0,17

0,04
0,02
0,03
0,02
0,04
0,39
0,09
0,21
0,04

0,04
0,35
0,36
0,06
0,08
0,08
0,00
0,00
0,02

0,04
0,30
0,51
0,19
0,33
0,01
0,03
0,00
0,04

0,98
1,00
1,00
1,00
0,83
1,00
1,00
0,95
1,00

0,22
0,37
0,95
0,20
0,67
0,28
0,70
0,42
0,02

0,07
0,02
0,27
0,02
0,17
0,01
0,09
0,42
0,02

Ефективність
виконання
завдань
підрозділами
кримінального
Ефективність виконання
завдань
підрозділами
кримінального
аналізу
аналізу суттєво залежить від достовірності інформації, що перебуває
в інформаційному контенті.
Достовірність інформації – це ступінь її відповідності об’єктивній
реальності, яку описує інформація [12].
Якщо, наприклад, елементи оперативної обстановки змінюються,
то ступінь відповідності інформації буде визначатися можливостями
відтворювати реальну дійсність та часом, що минув з моменту отримання інформації.
Для оцінки початкової достовірності інформації використовують
відомий метод “4×4” [13]. У межах цього методу початкова інформація вказується джерелом її отримання в умовних одиницях. Кожній
інформації присвоюється код достовірності, який складається з двох
частин: перша частина (значення А–D) свідчить про достовірність
джерела інформації; друга частина (значення 1–4) характеризує важливість самої інформації.
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джерелом її отримання в умовних одиницях. Кожній інформації присвоюється
код достовірності, який складається з двох частин: перша частина (значення А–
D) свідчить про достовірність джерела інформації; друга частина (значення 1–
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4) характеризує важливість самої інформації.

ЗЗ метою
метою переходу
переходу від
відумовних
умовниходиниць
одиницьвимірювання
вимірювання початкової
початкової
достовірності
інформації
методом
“4×4”
до кількісної
необхідно
достовірності інформації
методом
"4×4"
до кількісної
оцінкиоцінки
необхідно
ввести
ввести показник R достовірності інформації та упорядкувати шістнадпоказник R достовірності інформації та упорядкувати шістнадцять кодів [14] за
цять кодів [14] за мірою зменшення достовірності: А1, А2, В1, В2, А3, А4,
мірою
В2, А3,елемент
А4, В3, В4,
С1, ряду
С2, С3,
С4,
В3,
В4,зменшення
С1, С2, С3,достовірності:
С4, D1, D2, А1,
D3,А2,
D4.В1,
Кожний
цього
може
D1, D2,
D3, D4.наКожний
елемент
цьоготочки
ряду може
бути поданийОрдината
на площині
у
бути
поданий
площині
у вигляді
з координатами.
подається
як
значення
показника
початкової
достовірності
R
інформації
вигляді точки з координатами. Ордината подається як значення
показника
0
(за
напрямком
зниження
достовірності)
відповідно
від
16/16=1
до 1/16
початкової достовірності R0 інформації (за напрямком зниження достовірності)
по осі ординат R0 (див. табл. 5) [14].
відповідно від 16/16=1 до 1/16 по осі ординат R0 (див. табл. 5) [14].
Таблиця 5
Відповідність умовних та числових кодів
Таблиця 5
початкової
інформаціїінформації
Відповідність умовних
та числовихдостовірності
кодів початкової достовірності
Код методу "4×4" А1 А2 В1 В2 А3 А4 В3 В4 С1 С2 С3 С4 D1 D2 D3 D4
Значення R0, 1/16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
6 5
4
3 2
1
Аргумент х, 1/16
1
2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Монотонність
зниження достовірності інформації надає можлиМонотонність зниження достовірності інформації надає можливість
вість приблизно подати залежність показника R0 початкової достовірприблизно подати залежність показника R0 початкової достовірності у вигляді

ності у вигляді рівняння прямої лінії, заданої точками Rmax ( x A1 ) ,
рівняння прямої лінії, заданої точками Rmax ( x A1 ) , Rmin ( x D 4 ) [15]:
Rmin ( x D 4 ) [15]:
R=
0

17
− x,
16

(2)

де х – відповідне значення аргументу оцінки достовірності інформації (табл. 5).

Через певний час достовірність інформації зменшується, тому
для її оцінки виникає необхідність використання показника PR (t ) ,
який характеризує процес старіння інформації [16]. Швидкість старіння інформації, яка використовується для формування інформаційного
контенту щодо виконання завдань підрозділами кримінального аналізу,
має більше значення, ніж швидкість старіння інформації, яка зберігається в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах та інформаційних ресурсах.
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Середню оцінку часу половинного зниження значення показника
достовірності інформації за його половинним зниженням наведено в
табл. 6. Вона надає можливість запропонувати варіант аналітичної залежності для показника PR (t ) .

Таблиця 6
Оцінки часу t1 зниження показника достовірності
інформації до рівня 0,5 для виконання завдань підрозділами
кримінального аналізу прикордонного загону

Період часу в
повсякденних
умовах tПУ, год

Період часу в умовах
раптово виниклих
завдань tрап, год

Коефіцієнт у
повсякденних
умовах bПУ

Коефіцієнт в
умовах раптово виниклих
завдань bрап

2

1

0,3466

0,6931

З цією метою використаємо точку початку координат, де показник достовірності є максимальним (R = R0), показник PR (t ) повинен
відповідати одиниці, оскільки старіння інформації ще не почалося, а
також точку (t1) з рівнем достовірності PR ( t ) = 0 , 5. Вираз апроксимації, для якого крива лінія гарантовано пройде через ці дві точки, буде
мати вигляд
PR ( t ) = e−bt ; → 0 , 5 = e−bt1 ; b =

ln 0 , 5 −0 , 6931
=
.
−t1
−t1

(3)

Для розглянутого випадку коефіцієнт апроксимації буде мати
значення, що подано в табл. 6.
Вираз для показника R(t) достовірності інформації з урахуванням
часу t, який минув з моменту її отримання, можна подати у вигляді [17]
 17

R( t ) = R0 × PR ( t ) = P0 × e−bt =  − x× e−bt .
 16


(4)

Для оцінки величини наявного часу залежно від початкового рівня достовірності інформації задамо мінімальний рівень показника достовірності R2, нижче якого використання початкової інформації для
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формування інформаційного контенту щодо завдань підрозділів кримінального аналізу є недоречним. У цьому випадку, використовуючи
(4), час Tp, що залишився до моменту втрати необхідних граничних
значень достовірності i-ї початкової інформації, можна знайти за таким виразом:
ln R( t ) − ln R2
, Tpt ≥ 0 ,
b
де ti – час, що минув з моменту отримання і-ї інформації.

(5)

Tpt =

Використовуючи (4), (5) та значення показника R0 початкової достовірності інформації, яка використовується для формування інформаційного контенту в умовах раптово виниклих завдань, було отримано дані
щодо періоду, за який достовірність інформації буде не нижче нижнього
граничного значення R2=0,4 з урахуванням часу, що минув з моменту її
отримання (t0,5 = 0,5 год, t1 = 1 год, t1,5 = 1,5 год, t2 = 2 год, t2,5 = 2,5 год та 11
t3 = 3 год) (табл. 7).
більшим за середньо необхідний щонайменше утричі Tp ≥ 3Tn .
Таблиця 7
Таблиця
7
Результати
розрахунків середніх періодів часу (хв), за який
Результати розрахунків середніх періодів часу (хв), за який достовірність інформації
достовірність інформації буде не нижче нижнього граничного
буде не нижче нижнього граничного значення R2=0,4 в умовах раптово-виниклих
завдань значення R2=0,4 в умовах раптово-виниклих завдань
Показник
R0
t0,5
t1
t1,5
t2
t2,5
t3

А1
1,00
49
19
0
0
0
0

A2
0,938
44
14
0
0
0
0

В1
0,875
38
8
0
0
0
0

В2
0,813
31
1
0
0
0
0

Код (4×4)
А3
А4
0,750 0,688
24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В3
0,625
9
0
0
0
0
0

В4
0,563
0
0
0
0
0
0

С1
0,5
0
0
0
0
0
0

С2
0,438
0
0
0
0
0
0

Отримані значення є статистичною оцінкою часу, який є у підрозНадалі розробимо
методику
формуванняінформаційного
інформаційного контенту
контентуу із
ділу кримінального
аналізу
для формування
використанням
автоматизованих
інформаційно-аналітичних
систем
та
відповідних
умовах.
Для
оцінки
ймовірності
своєчасного
формування
інформаційінформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу за певними етапами:

P (t ) операного 1.
контенту
використаємо
відомий [17];
[18] показник
Отримання
завдань підрозділом
кримінального
аналізу.
Завдання
тивності
отримуються відповідно до вказівок, розпоряджень старшого начальника.
2. Вивчення (з’ясування), уточнення завдань підрозділу кримінального
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P (t ) = 1 − e

−

Tp
Tï

,

(6)

де Тр – наявний час на формування інформаційного контенту; Тп – середній необхідний час.

Із (6) можна встановити, що своєчасне формування інформаційного контенту з імовірністю не менше ніж P(t) = 0,95 за умови, коли наявний час є більшим за середньо необхідний щонайменше утричі Tp ≥ 3Tn .
Надалі розробимо методику формування інформаційного контенту
із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу за певними етапами:
1. Отримання завдань підрозділом кримінального аналізу. Завдання отримуються відповідно до вказівок, розпоряджень старшого
начальника.
2. Вивчення (з’ясування), уточнення завдань підрозділу кримінального аналізу. На цьому етапі вивчаються (з’ясовуються), уточнюються завдання, реалізацію яких покладено на підрозділ кримінального аналізу
та склад інформаційних контентів для забезпечення покладених завдань.
3. Підготовка пропозицій щодо складу інформаційного контенту.
Опрацьовуються пропозиції щодо структури складу інформаційного
контенту, складу джерел інформації для його наповнення за кожним із
завдань, покладених на підрозділи кримінального аналізу. Формування
складу інформаційного контенту здійснюється на основі визначених коефіцієнтів спроможності джерел інформації надавати інформацію для
кожного із завдань, що виконують підрозділи кримінального аналізу [16]:
n

∑ 3 k ji zri Vi

k jd = i=1

n

,

(7)

де k jd , j = 1, m , i = 1,d – коефіцієнт важливості j-го джерела для забезпечення інформацією i-го завдання; m – кількість джерел інформації; d – кількість складових інформаційного контенту; k=
1,=
m, r 1, d – коефіцієнт важливості j-го
jr , j
джерела для отримання r-го складу інформаційного контенту; m – кількість джерел інформації; µ – кількість складових інформаційного контенту (табл. 3).
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4. Визначення потенціалу інформаційного контенту забезпечувати
завдання.
Здійснюється оцінка очікуваної достовірності інформації інформаційного контенту. Для оцінки початкової достовірності інформації
використовується відомий метод “4×4” [13]. Для зручності подальших
математичних перетворень використовується таблиця відповідності
кодів початкової інформації методу “4×4” та їх числових значень.
Якщо відома середня достовірність інформації, що надається різними джерелами, то можна визначити за виразом (2) значення початкової
достовірності інформації для кожного джерела. Через певний час достовірність інформації зменшується, і вона застаріває [12]; [16]. Для визначення значення показника R(t) достовірності інформації з урахуванням
часу t, який минув з моменту її отримання, використаємо вираз (4).
За наявності середнього часу надходження інформації від різних
джерел, можна визначити за виразом (4) значення очікуваної достовірності інформації, яка буде наповнювати інформаційний контент.
5. Перевірка відповідності пропонованої системи за відомим [16];
[17] критерієм граничної достовірності інформації (R2 = 0,4), яка може
бути використана для прийняття рішення.
За умови, що отримана очікувана достовірність більша або ж рівна зазначеному критерію, здійснюється перехід до наступного етапу, в
іншому випадку – повернення до третього етапу (див. рис. 2).
6. Оцінка ймовірності своєчасного формування інформаційного
контенту.
Оцінка величини наявного часу залежить від початкового рівня достовірності інформації. У цьому випадку час Tp, що залишився до моменту втрати необхідних граничних значень достовірності початкової
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інформації можна знайти за виразом (5). Для оцінки ймовірності своєчасного формування інформаційного контенту використаємо відомий
14
[12];[17]; [18] показник P(t) оперативності (6).
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7. Перевірка відповідності пропонованого інформаційного
контенту за критерієм імовірності своєчасного виконання завдань
(P(t) = 0,95). За умови, що отримана очікувана імовірність більша або
ж рівна зазначеному критерію, здійснюється перехід до наступного
етапу, в іншому випадку – повернення до третього етапу.
8. Прийняття рішення щодо формування інформаційного контенту для виконання завдань підрозділами кримінального аналізу.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблено методику формування інформаційного контенту для
забезпечення виконання завдань, визначених підрозділам кримінального аналізу. Новизна методики полягає у комбінованому використанні розроблених та відомих часткових показників та критеріїв для
формування найбільш доцільного варіанта інформаційного контенту,
який спрямовано на підвищення ефективності виконання завдань,
що визначає старший начальник підрозділам кримінального аналізу.
Створений із застосуванням розробленої методики інформаційний
контент дозволяє забезпечити інформацію з необхідними показниками достовірності та впродовж часу, який не перевищує припустимий
період. Використання розробленої методики має важливе практичне
значення для проведення аналітичних досліджень у формі оперативного та ситуаційного кримінального аналізу.
У подальших наукових дослідженнях доцільно розробити методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики в діяльності підрозділів кримінального аналізу.
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Kireieva О., Malchevskyi V. Methods of formation of information content with the use of automated information and analytical systems and
information resources by criminal analysis departments
In the scientific article the algorithm and a technique of formation of
information content with use of the automated information-analytical
systems and information resources are developed. The sources of information among the automated information-analytical systems and information resources used in the activity of the units of criminal analysis of
the border detachment are systematized. The degree of significance of
information content for the performance of tasks by criminal analysis
units and the main components of information content that are filled
with information using information-analytical systems and information
resources are determined. A number of indicators are substantiated, in
particular the coefficients of importance of the source of information and
their ability to provide information. The improved tools for assessing the
reliability of information have been adapted to the developed methodology, taking into account everyday conditions and the conditions of sudden tasks. To assess the probability of timely formation of information
content, an efficiency indicator was used. The procedure for forming the
composition of information content is presented.
The novelty of the method of forming information content using automated information-analytical systems and information resources is the
combined use of developed and known partial indicators and criteria to
form the most appropriate version of information content, which aims to
improve the efficiency of tasks defined by senior criminal analysis .
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The information content created with the use of the developed methodology allows to provide information with the necessary indicators of reliability and for a time that does not exceed the allowable period of time.
The use of the developed methodology is important in practice for conducting analytical research in the form of operational and situational
criminal analysis.
It is noted that in further research it is advisable to develop guidelines for
the application of the developed methodology in the activities of criminal
analysis units.
Key words: information; information content; criminal analysis unit;
method.
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