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СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

В умовах інформаційного суспільства, немає сумніву, що інформація займає ключову 
роль в формуванні та реалізації державно-управлінських рішень в різних сферах та рів-
нях державного управління. Це обумовлено, тим, що інформація та її аналіз дозволяють 
врахувати усі аспекти суспільного життя, ідентифікувати ризики та загрози та наперед 
визначити результативність та оптимальність рішення, яке приймається. Існує потреба 
в формуванні комплексного підходу до формування механізму інформаційно-аналітич-
ного забезпечення державного управління в сфері запобігання та протидії нелегальній, 
що врахує інноваційні підходи до теоретичних положень та визначить нові організацій-
но-методологічні положення. 

Обґрунтовано багатоаспектний зміст інформаційно-аналітичного забезпечення держав-
ного управління в сфері запобігання та протидії нелегальній міграції: процесний, діяль-
нісний, методологічний. під механізмом інформаційно-аналітичного забезпечення варто 
розуміти організаційно-методологічні положення формування інформаційного простору 
державного управління, що передбачає процесний, діяльнісний та методологічний аспекти 
щодо збору, обробки, аналізу, оцінки та представлення інформації про суспільні відно-
сини (соціальні, політичні, економічні, міграційні, міжнародні, правові та інші) (як об’єктів 
управлінського впливу) та/або діяльність суб’єктів державного управління (як з точки зору 
управління операційною діяльністю так і з точки зору органу підпорядкування) для задо-
волення інформаційних потреб суб’єктів прийняття державно-управлінських рішень.

Запропоновано структуру завдань інформаційно-аналітичного забезпечення держав-
ної політики в сфері запобігання та протидії нелегальній міграції та інформаційно-аналі-
тичного забезпечення діяльності суб’єктів в державного управління в сфері запобігання 
та протидії нелегальній міграції. Були визначенні принципи інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного управління в сфері запобігання та протидії нелегальній мігра-
ції та принципи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття державно-управ-
лінських рішень щодо запобігання та протидії нелегальній міграції. 

Ключові слова: інформація, інформаційно-аналітичне забезпечення, державне 
управління, нелегальна міграція, протидія нелегальній міграції, запобігання нелегальній 
міграції.

Постановка проблеми. В умовах 
інформаційного суспільства зростає роль 
та значення системи інформаційно-аналі-
тичного забезпечення державного управ-
ління. Особливо гостро дана проблема 
стоїть в контексті розробки механізмів 
державного управління в сфері запобі-

гання та протидії нелегальній міграції. 
Зокрема актуалізується проблема збору 
та обробки інформація та її обмін із мігра-
ційними органами зарубіжних країн. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання організації та методології 
формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення прийняття державно-управ-
лінських рішень та діяльності органів дер-
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жавної влади і місцевого самоврядування, 
розглядалися вітчизняними та зарубіж-
ними вченими: В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
В. Бакуменко, Я. Берсуцкий, А. Васіна, 
А. Васильєва, В. Горбатенко, С. Гук, 
А. Дєгтяр, О. Крюков, М. Комков, В. Коз-
баненко, А. Крупник, Б. Лазарєв, О. Лари-
чев, М. Лебедєв, Б. Литвак, Ю. Машкаров, 
В. Мороз, А. Мельник, С. Мосов, Н. Ниж-
ник, О. Оболенський, В. Рижих, Г. Руза-
він, В. Судаков, Е. Саак, В. Тюшняков, 
Н. Чумаченко та інші.

Мета статті. Визначити основні складові 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
державного управління в сфері запобі-
гання та протидії нелегальній міграції.

Виклад основного матеріалу. Клю-
човим напрямком вирішення назрілих 
проблем в системі державного управління 
загалом та міграційною сферою зокрема 
можливе за умови якісного інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, на 
основі якого будуть прийматися держав-
но-управлінські рішення, з одного боку, 
та буде здійснюватися постійний грома-
дянський контролю за державними орга-
нами з іншого боку. 

Вітчизняний дослідник проблем фор-
мування інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного управління 
Р.А. Коваль визначає вектори впливу на 
інформаційно-аналітичне забезпечення 
та окреслює його вплив на прийняття дер-
жавно-управлінських рішень. Зокрема, 
вчений зазначає, що «система інформа-
ційно-аналітичного забезпечення дер-
жавного управління повинна враховувати 
пріоритетні напрямки розвитку економіки, 
наявність ресурсів, демографічні та мігра-
ційні особливості певної території. Сам 
процес управління доцільно розглядати 
як поєднання трьох режимів прийняття 
рішень: стратегічний, оперативний, ситу-
аційний.» [4].

Погоджуймося із вченим, вважаємо, 
що система інформаційно-аналітичного 
забезпечення в міграційній сфері має охо-
плювати усі рівня державного управління 
як в часовому напрямку (оперативне, так-
тичне, стратегічне) так і в просторовому 
напрямку, зокрема в контексті структур-
них рівній системи управління. Адаптуючи 
до державного управління в сфері запобі-

гання та протидії нелегальні міграції, про-
сторовим напрямком є рівні управління за 
якими формується інформаційно-аналі-
тичне забезпечення, а саме пропонуємо 
виділяти наступні: внутрішній (управ-
ління діяльністю Державною міграційною 
службою); внутрішньо інституційний (між 
органами державної влади, що реалізують 
державну міграційну політику); міжгалу-
зевий (між органами державної влади, що 
реалізують державну політику в різних 
сферах суспільного життя); міжнарод-
ний (між міграційними та прикордонними 
органами зарубіжних країн). 

В сучасній науковій літературі від-
сутні єдині підходи до розуміння сутності 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
державного управління загалом та дер-
жавного управління в сфері запобігання 
та протидії нелегальній міграції зокрема. 
Проаналізувавши наукову літературу на 
предмет висвітлення сутності інформацій-
но-аналітичного забезпечення держав-
ного управління, можна виділити наступні 
підходи до сутності:

А) Процес збирання, аналізу, збе-
реження та представлення інформа-
ції. В даному напрямку досліджуване 
поняття представляють ряд вчених. 
Так, в енциклопедії державного управ-
ління під редакцією Ю.В. Ковбасюка під 
інформаційно-аналітичним забезпечен-
ням державного управління розуміється 
«процес збирання, аналізу, збереження 
і представлення суб’єктам інформаційної 
діяльності інформації, що здійснюється 
спеціально створеними інститутами, орга-
нами, службами суспільства і держави» 
[7]. Так, авторський підхід значно звужує 
розуміння досліджуваного питання, адже 
визначає лише суб’єктів формування 
та використання інформаційно-аналітич-
ного забезпечення при формуванні дер-
жавно-управлінських рішень. В даному 
контексті визначення інформаційно-а-
налітичного забезпечення державного 
управління представлено в науковому 
дослідженні М.С. Дорошко, де вказано 
наступне: “Інформаційно-аналітичне 
забезпечення – цілеспрямований процес 
збирання, обробки та аналізу інформації 
про складні (самоорганізовані та самороз-
винуті) соціальні, політичні та економічні 
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системи, що становлять об’єкт управління, 
під керівництвом органу управління” [5]. 
Автор, не вказує на суб’єктний склад 
інформаційно-аналітичної системи, проте 
визначає властивості інформації та її зміст. 

Б) процес задоволення інформаційних 
потреб. Даний підхід є цілком логічним 
та визначає власне властивості інформа-
ційного суспільства. Коваль Р.А. пропонує 
наступне “під інформаційно-аналітичним 
забезпеченням розуміється процес ство-
рення оптимальних умов задля задово-
лення інформаційних потреб та реалізації 
посадових обов’язків органів державної 
влади на основі формування та вико-
ристання інформаційних ресурсів” [10]. 
В даному напрямку зміст інформаційно-а-
налітичного забезпечення розглядається 
в Збройних силах України: “інформа-
ційно-аналітичне забезпечення (Зброй-
них Сил України) – це сукупність інфор-
маційних продуктів, ресурсів та послуг, 
що надаються для забезпечення інфор-
маційних потреб керівного складу орга-
нів управління Збройних Сил України, 
та система підтримки прийняття рішень їх 
управлінської діяльності” [1]. Недоскона-
лість даного підходу полягає в тому, що 
задоволення інформаційних потреб не 
визначає змісту даного поняття, а лише 
вказує на його мету, адже будь які дані 
використовують для прийняття держав-
но-управлінських рішень, а від рівня 
інформаційної задоволеності суб’єкта 
прийняття буде залежати ефективність 
та результативність такого рішення. 

В) сукупність інформаційних проце-
сів (заходів та дій). В даному напрямку 
працювали А.К. Несторов (“інформацій-
но-аналітичне забезпечення – сукупність 
інформаційних процесів, необхідних для 
доцільного, раціонального та ефектив-
ного процесу управління” [12]); Сніца-
ренко П.М. («інформаційно-аналітичне 
забезпечення – комплекс заходів, що 
реалізує процеси створення докумен-
тованих інформаційних продуктів (ана-
літичних документів) на основі викори-
стання статичних інформаційних ресурсів 
(документованих даних та інформації), 
проведення розрахунків, моделювання 
ситуацій, їх аналізу і синтезу з метою під-
тримки прийняття відповідних рішень на 

всіх рівнях державного управління» [14]). 
Зазначений підхід міститься норматив-
но-правових актах, зокрема Податковому 
кодексі України: “інформаційно-аналі-
тичне забезпечення (діяльності держав-
ної служби) – комплекс заходів щодо 
збору, обробки та використання інфор-
мації, необхідної для виконання орга-
нами державної служби покладених на 
них функцій та завдань” [8]. Даний підхід 
характеризує інформаційно-аналітичне 
забезпечення лише з позиції певних про-
цесів та дій, проте не завжди визначає 
мету, сфери поширення, зміст та резуль-
тативність даного процесу. 

Г) Особливий напрям діяльності. 
В даному напрямку вченими розуміється 
діяльність органів державної влади, або 
ж їх підрозділів, основним завданням 
яких є формування та аналіз інформа-
ції на основі яких приймаються держав-
но-управлінські рішення та формується 
державна політика в різних сферах сус-
пільного життя. Єгоров В.В. вказує, що 
“інформаційно-аналітичне забезпечення 
(державної служби) – сукупність органі-
заційних, методичних та інтелектуальних 
видів діяльності працівників апарату орга-
нів державної влади щодо збирання, сис-
тематизації, аналізу, збереження та вико-
ристання відомостей в процесі прийняття 
управлінських рішень” [6]. Зазначе-
ний підхід можливо використовувати 
лише в контексті вищого рівня держав-
ного управління та в контексті діяльно-
сті суб’єктів, які формують та реалізують 
інформаційну політику.

Д) Сукупність органів та засобів щодо 
формуванні і використання інформа-
ційно-аналітичного забезпечення. Так, 
Г.А. Дробаха, І.В. Ковальов, Є.Г. Башкатов 
вказує, що “під інформаційно-аналітич-
ним забезпеченням розуміють сукупність 
функціонально і ієрархічно пов’язаних 
між собою органів та спеціальних засобів, 
які забезпечують збирання, моніторинг, 
оброблення, оперативний аналіз даних, 
перевірку достовірності та підготовку під-
сумкового донесення” [11].

Е) Комплекс забезпечувальних захо-
дів реалізації інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Так, Карпенко А.В. зазна-
чає, що «інформаційно-аналітичне забез-
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печення державного управління – це 
комплекс забезпечувальних заходів реа-
лізації інформаційно-аналітичної діяльно-
сті, які передбачають дослідження об’єк-
тів і суб’єктів управлінських рішень (за 
допомогою їх розкладання на елементи 
та виявлення характеру зв’язків між 
ними), що відбуваються в інтересах під-
вищення ефективності державного управ-
ління та мають на меті: пізнання сутності, 
причин та тенденцій розвитку подій або 
явищ зовнішнього і внутрішнього середо-
вища; розгляд та оцінювання ситуацій; 
вироблення на основі аналізу та обробки 
отриманої інформації висновків, рекомен-
дацій та коментарів» [9]. Дане визначення 
є цілком логічним та враховує більшість 
сфер та векторів формування і реаліза-
ції механізму інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного управління 

Є) Технології та методи збирання, 
обробки та представленні інформа-
ції. Вітчизняні вченні Ю.В. Ковбасюк, 
К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін вказують, що 
“інформаційно-аналітичне забезпечення – 
сукупність технологій, методів збирання 
та обробки інформації, що характеризує 
об’єкт управлінського впливу (соціальні, 
політичні, економічні та інші процеси), 
специфічних прийомів їх діагностики, 
аналізу й синтезу, а також оцінки наслід-
ків прийняття різних варіантів політичних 
рішень” [3]. Даний підхід характеризує 
методологічну сторону інформаційно-а-
налітичного забезпечення, в той же час 
змістовні та організаційні положення не 
зазначенні. 

Відповідно до зазначеного вважаємо, 
що під механізмом інформаційно-ана-
літичного забезпечення варто розуміти 
організаційно-методологічні положення 
формування інформаційного простору 
державного управління, що передбачає 
процесний, діяльнісний та методологіч-
ний аспекти щодо збору, обробки, ана-
лізу, оцінки та представлення інформації 
про суспільні відносини (соціальні, полі-
тичні, економічні, міграційні, міжнародні, 
правові та інші) (як об’єктів управлін-
ського впливу) та/або діяльність суб’єктів 
державного управління (як з точки зору 
управління операційною діяльністю так 
і з точки зору органу підпорядкування) 

для задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів прийняття державно-управлін-
ських рішень.

Складовими інформаційно-аналітич-
ного забезпечення є: мета, завдання, 
принципи об’єкти та суб’єкти. 

Говорячи про мету інформаційно-аналі-
тичного забезпечення, то варто розуміти: 
задоволення інформаційних потреб суб’єк-
тів формування та реалізації державної 
політики в сфері запобігання та протидії 
нелегальній злочинності для прийняття 
оперативних, тактичних, оперативно-роз-
шукових, стратегічних рішень.

Щодо завдань інформаційно-аналітич-
ного забезпечення, то в науковій літера-
турі точиться дискусія. Так, Дєхтяр О.А, 
вказує на наступні завдання: 

«– інформаційно-аналітичну підтримку 
виконавчих органів державної влади 
у формуванні збалансованих планів соці-
ально-економічного розвитку і контролю 
за їх виконанням; 

– моніторинг балансу бюджетних витрат 
на різні напрямки розвитку; 

– збір, узгодження, структурування, 
зберігання, верифікацію і подання поточ-
них та ретроспективних даних по показ-
никами соціально економічного розвитку; 

– формування та ведення бази плано-
вих і фактичних індикаторах розвитку; 

– забезпечення інформаційної взаємо-
дії регіональних органів державної влади 
з органами місцевого самоврядування 
та центральними органами державної 
влади; 

– розробку варіантів планів ведення 
регулярної діяльності тощо» [4].

Зазначений перелік завдань інформа-
ційно-аналітичного забезпечення держав-
ного управління не в повній мірі характери-
зують його роль та значення в запобіганні 
та протидії нелегальній міграції. Відпо-
відно, вважаємо, що завдання інформа-
ційно-аналітичного забезпечення дер-
жавного управління в сфері запобігання 
та протидії недетальній міграції, варто 
групувати наступним чином: 

1. Завдання інформаційно-аналітичного 
забезпечення державної політики в сфері 
запобігання та протидії нелегальній міграції:

– організація збору та обробки інфор-
мації про міграційні процеси нелегальну 
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міграцію для формування напрямів дер-
жавної політики;

– аналіз інформації про стан нелегаль-
ної міграції;

– формування інформаційно-комуні-
каційної системи державного управління 
в сфері запобігання та протидії нелегаль-
ній міграції;

– формування інформаційного супро-
воду реалізації державної політики в сфері 
нелегальної міграції;

– моніторинг за виконанням держав-
но-управлінських рішень щодо запобі-
гання та протидії нелегальній міграції.

2. Завдання інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності суб’єктів в дер-
жавного управління в сфері запобігання 
та протидії нелегальній міграції. 

– організація функціонування джерел 
збору інформації про нелегальну міграцію, 
порушення державного кордону, функціо-
нування злочинних організацій, що здій-
снюють організацію нелегальної міграції;

– здійснення моніторингу за міграцій-
ними процесами для ідентифікації джерел, 
суб’єктів та місць нелегальної міграції;

– формування центрів обробки інфор-
мації про нелегальну міграцію порушення 
державного кордону, функціонування 
злочинних організацій, що здійснюють 
організацію нелегальної міграції;

– формування процедури верифіка-
ції отриманої інформації про нелегальну 
міграцію для цілей її аналізу;

– аналіз отриманої інформації шляхом 
визначення причинно-наслідкових зв’яз-
ків;

– оцінка ефективності заходів щодо 
запобігання та протидії недетальній 
міграції;

– оцінка діяльності суб’єктів щодо здій-
снюють процедуру запобігання та протидії 
нелегальній міграції;

– налагодження інформаційно-кому-
нікаційних зв’язків між суб’єктами запо-
бігання та протидії нелегальній міграції, 
зокрема, державною міграційною служ-
бою, Державною прикордонною служ-
бою);

– налагодження інформаційно-кому-
нікаційних зв’язків між суб’єктами запо-
бігання та протидії нелегальній міграції 
зарубіжних країн;

– налагодження інформаційно-комуні-
каційних зв’язків із громадськістю інфор-
маційно;

– інформаційний супровід прийняття 
державно-управлінських рішень щодо 
запобігання та протидії нелегальній мігра-
ції;

– інформаційне забезпечення опера-
тивно-розшукової діяльності щодо неле-
гальної міграції;

– забезпечення безпеки даних та інфор-
маційної безпеки суб’єктів державного 
управління в сфері запобігання та проти-
дії нелегальній міграції.

Щодо принципів інформаційно-аналі-
тичного забезпечення то в науковій літе-
ратурі наводиться їх різний склад. 

Дейнега Х. [2] виділяє загальні та спе-
ціальні принципи інформаційно-аналі-
тичного забезпечення органів державної 
влади. Так, до загальний принципів від-
носяться: інструментальності (інформація 
має бути суттєвою для виконання пев-
них управлінських дій); трансляційності 
інформації (використання інформації для 
передачі критеріїв оцінювання); синди-
кативності інформації (інформація сприяє 
об’єднанню особистісних якостей суб’єкта 
управління); скомпенсованості асиме-
тричної інформації (практично неможли-
вою стає ситуація, коли у суб’єктів дер-
жавного управління є доступ до вичерпних 
обсягів інформації щодо окремого явища, 
яке стало предметом організаційно-управ-
лінського впливу). В свою чергу до складу 
спеціальний принципів авторка віднесла: 
принцип науковості інформації (враху-
вання об’єктивних вимог соціальних, полі-
тичних та економічних законів та законо-
мірностей розвитку суспільства); принцип 
своєчасності інформування; принцип зміс-
тової несуперечності інформування (необ-
хідність врахування різних інформаційних 
джерел); принцип адаптованості інфор-
мування (необхідність адаптації процесу 
інформування до можливостей оцінки 
та сприйняття такої інформації); принцип 
достатності інформування (кожен суб’єкт 
інформаційної діяльності у системі орга-
нів державного управління має отриму-
вати чітко визначений обсяг інформації, 
який є достатнім для виконання в повному 
обсязі поставленого перед ним завдання; 
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принцип формалізації інформування (мож-
ливість прийняття деяких рішень у типо-
вих ситуаціях за заздалегідь визначеними 
алгоритмами); принцип документованості 
інформування.

На нашу думку інформаційно-аналі-
тичне забезпечення державного управ-
ління в сфері запобігання та протидії 
нелегальній міграції має відповідати таким 
принципам: 

1. Принципи інформаційно-аналітич-
ного забезпечення державного управління 
в сфері запобігання та протидії нелегаль-
ній міграції: 

– оперативності;
– законності;
– системності; 
– безперервності;
– об’єктивності;
2. Принципи інформаційно-аналітич-

ного забезпечення прийняття держав-
но-управлінських рішень щодо запобі-
гання та протидії нелегальній міграції:

– об’єктивності;
– оперативності;
– достовірності;
– актуальності;
– обґрунтованості;
– повноти;
– альтернативності. 
Важливим є визначення джерел інфор-

мації, напрямів формування інформацій-
но-аналітичного забезпечення та методи 
формування і використання. 

Новікова О.Ф. пропонує виділяти 
наступні джерела інформаційно-аналітич-
ного забезпечення:

– законодавчі й інші акти, що дають 
право державним органам і державним 
службовцям на прийняття певних управ-
лінських рішень або здійснення управ-
лінських дій (рішення та дії з виконання 
законів й інших нормативних актів); 

–  звернення громадян у державні 
органи щодо реалізації своїх законних 
інтересів і суб’єктивних прав (обслугову-
вання і захист прав і свобод громадян); 

– обов’язкові розпорядження, вказівки 
(директиви), передані по управлінській 
вертикалі від вищестоящих державних 
органів до нижчестоящих, які належить 
виконувати та які забезпечують цілісність 
системи державного управління; 

– факти, відносини, що виявляються 
в процесах контролю (зворотний зв’язок), 
що відображають стан керованих об’єктів, 
а також рівень функціонування суб’єкта 
управління; 

– кризові (екстремальні) й інші складні 
ситуації, що потребують оперативного 
й активного втручання державних органів 
і посадових осіб (управлінська інформація 
про стани суспільних процесів) [13].

На нашу думку, джерелами інформа-
ційно-аналітичного забезпечення в дослі-
джуваній сфері є наступні: 

– нормативно-правова база; 
– статистичні дані; 
– аналітична інформація агенств;
– оперативні дані прикордонної служби;
– дані отриманні в польових умовах; 
– оперативно-розшукові дані; 
– дані отриманні від Служби безпеки 

України та інших правоохоронних органів;
– аналітичні дані внутрішньої та зов-

нішньої розвідки; 
– дані отриманні від суб’єктів інших 

держав.
Висновки. Таким чином, за результа-

тами проведеного дослідження нами обґрун-
товано сутність поняття інформаційно-аналі-
тичне забезпечення державного управління 
за процесним, діяльнісним та методологіч-
ним аспектами. Були визначенні завдання, 
принципи, джерела інформаційно-аналі-
тичного забезпечення прийняття держав-
но-управлінських рішень щодо запобігання 
та протидії нелегальній міграції. 
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Krutik Yu., Stoliar Yu., Components of information and analytical support 
of public administration in the field of prevention and control of illegal migration

plays a key role in the formation and implementation of public administration decisions in various 
fields and levels of government. This is due to the fact that information and its analysis allows to 
take into account all aspects of public life, identify risks and threats and determine in advance the 
effectiveness and optimality of the decision taken. There is a need to form a comprehensive approach 
to the formation of the mechanism of information and analytical support of public administration in 
the field of prevention and counteraction to illegal, which takes into account innovative approaches 
to theoretical positions and define new organizational and methodological provisions.

The multifaceted content of information and analytical support of public administration in 
the field of prevention and counteraction to illegal migration is substantiated: procedural, 
activity, methodological. Under the mechanism of information and analytical support should 
be understood organizational and methodological provisions for the formation of information 
space of public administration, which provides procedural, operational and methodological 
aspects for collecting, processing, analyzing, evaluating and presenting information on public 
relations (social, political, economic, migration, international , legal and others) (as objects 
of managerial influence) and / or activities of public administration entities (both from the 
point of view of operational management and from the point of view of the subordinate 
body) to meet the information needs of public administration decision-makers .

The structure of tasks of information and analytical support of the state policy in the 
field of prevention and counteraction to illegal migration and information and analytical 
support of the activity of subjects in the state administration in the field of prevention and 
counteraction of illegal migration is offered. The principles of information and analytical 
support of public administration in the field of preventing and combating illegal migration 
and the principles of information and analytical support of public administration decisions on 
preventing and combating illegal migration were determined.

Key words: information, information and analytical support, governance, illegal 
migration, combating illegal migration, prevention of illegal migration.


