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  ПЕРЕДМОВА: 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства злочинність є одним з основних 

дестабілізуючих факторів. Її масштаби становлять реальну загрозу процесу 

творення української державності, успішному здійсненню соціально-

економічних реформ, реалізації положень статті 3 Конституції України, 

згідно з якими «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 

Успішна протидія злочинам вимагає не тільки особистої професійної 

майстерності працівників правоохоронних органів – учасників процесу 

розкриття та розслідування злочинів, а й озброєння їх принципово новою 

системою інформаційного забезпечення. Останнє, є актуальним також з 

огляду на те, що серйозною перепоною для створення доказової бази стали, 

по-перше, небажання громадян (не в останнє пов’язане зі страхом за своє 

життя) брати участь у розслідуванні, відмовою в суді від раніше даних 

показань, по-друге, організаційно-кадрові та інші недоліки самої системи 

розслідування (рівень підготовки, плинність кадрів, стан матеріально-

технічного забезпечення та інше). 

Провідна роль в цьому належить науці криміналістиці, яка розробляє 

сама і пристосовує з інших галузей знання різні рекомендації, прийоми, 

методи, методики, без яких неможливо представити успішну роботу, 

спрямовану на розкриття та розслідування будь-якого злочину. 

Загальновідомо, що емпіричною базою для вирішення наукових і практичних 

завдань в криміналістиці є вивчення двох видів людської діяльності, а саме: 

злочинної діяльності і діяльності щодо розкриття та розслідування злочинів. 

Необхідно зазначити, що у кожному окремому із зазначених видів 

діяльності криміналістика встигла зробити досить багато, однак, на наш 

погляд далеко не все. В значній мірі це стосується криміналістичної 

реєстрації, яка повинна бути зв’язковим елементом між цими видами 

діяльності однак на цей час такої функції не виконує, а практично поділена 

на окремі види обліків, та ще й залишилась на сьогоднішній день без 

достатнього наукового, теоретичного дослідження даної проблематики. 

Викладене свідчить про необхідність розгортання широкого фронту 

наукових та теоретичних досліджень з питань удосконалення 

інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів, тим 

більше що саме про це неодноразово йшлось у програмних документах 

націлених на посилення боротьби зі злочинністю, зокрема, у Постанові 

Верховної Ради України «Про державну програму боротьби із злочинністю» 

(пункт 1.7.) та «Про комплексну програму профілактики злочинності». 

Характеризуючи існуючий стан справ у сфері криміналістичних обліків, 

варто зазначити, що вони ведуться профільними лабораторіями всіх науково-

дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України та їх 

структурних підрозділів. До роботи з ними безпосередньо залучено майже 70 
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  відсотків особового складу експертно-криміналістичної служби. 

Метою даного дослідження є комплексне вивчення теоретичних, 

організаційних основ функціонування обліків взагалі, тобто тих які 

складають сучасну систему криміналістичної реєстрації. 

Об’єктом дослідження є правове, організаційне, інформаційне 

забезпечення функціонування обліків, їх завдання та зміст як галузі 

криміналістичної техніки, місце у системі боротьби зі злочинністю. 

Предметом вивчення є закономірності і особливості використання 

спеціальних знань для функціонування різних видів обліків. Кожний з них 

має свої, властиві саме йому особливості, пов’язані із завданнями 

криміналістичної техніки, тому вивчались і впливаючи на них специфічні 

фактори. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, закони 

України та інших країн, міжнародно-правові акти з питань захисту прав 

особи у сфері кримінального судочинства, Кримінально-процесуальний та 

Кримінальний кодекси України, інші нормативно-правові акти органів 

державної влади України, накази, настанови та інструкції МВС України, які 

регламентують використання обліків в органах внутрішніх справ, а також 

статистичні дані та аналітичні матеріали науково-дослідних експертно-

криміналістичних установ МВС України. 

Методологічну основу дослідження складають праці вчених у галузях 

філософії, соціології, інформатики, права і, безумовно, криміналістики та 

судової експертизи. 

Необхідність додаткового законодавчого регулювання діяльності 

правоохоронних органів щодо створення та використання у повсякденній 

діяльності обліків оперативно-розшукового та профілактичного призначення 

обумовлюється декількома чинниками. 

По-перше, постановка на дактилоскопічний облік є дуже суттєвим 

вторгненням у сферу особистих немайнових прав особи поряд з такими 

невід’ємними правами, як право на честь, гідність, ділову репутацію тощо. 

Тому можна стверджувати, що постановка на облік є таким заходом, який 

може мати серйозні юридичні наслідки для будь-якої особи. Відомо, що під 

час спеціальної перевірки у зв’язку з вирішенням питань про надання 

дозволу працювати на державних посадах, пов’язаних зі зберіганням 

державної таємниці, а також для використання особи на інших 

відповідальних роботах у державних органах завжди звертаються до 

алфавітних обліків. І сам факт перебування особи на обліку може бути 

підставою для відмови у прийнятті особи на роботу на такі посади. До того ж 

перебування на обліку в певних випадках може бути підставою для відмови 

у видачі дозволу на виїзд за кордон тощо. 

По-друге, аналіз актів законодавства України, що регламентують 

відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних органів та 

посадових осіб, не містять правил зняття з криміналістичних та інших видів 

обліку. Тривале і безпідставне перебування на обліках оперативно-

розшукового та іншого призначення потенційно може завдати не тільки 

моральної, а й матеріальної та немайнової шкоди особам, відомості про яких 
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  з тих чи інших причин потрапили в картотеки та інші банки даних 

правоохоронних органів. 

По-третє, необхідно зауважити, що згідно з основними положеннями 

теорії оперативно-розшукової діяльності дактилоскопічні обліки варто 

вважати засобами ОРД поряд з оперативною технікою. Тому необхідно 

застерегти, що система дактилоскопічного обліку виконує, насамперед, 

завдання оперативно-розшукової діяльності (ст. 1 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»). Як справедливо наголошує В.Ю. 

Шепітько, криміналістичні обліки можуть бути оперативно-довідковими (за 

прізвищем, дактилоскопічний), оперативно-розшуковими (осіб, що пропали 

безвісті; невпізнаних трупів; викрадених речей) і спеціальні (кулегільзотеки 

тощо). Очевидно, криміналістична система дактилоскопічної реєстрації 

призначена, в першу чергу, для виконання завдань ОРД. 

На нашу думку, необхідно прийняти спеціальний закон про державну 

дактилоскопічну реєстрацію. У майбутньому законі «Про державну 

дактилоскопічну реєстрацію в Україні» необхідно передбачити: 

– цілі створення та використання системи алфавітно-дактилоскопічних 

обліків; 

– юридичні підстави постановки осіб на алфавітно-дактилоскопічний 

облік; 

– коло осіб, що підлягають примусовому та добровільному 

дактилоскопіюванню; 

– порядок постановки осіб на алфавітне-дактилоскопічний облік; 

– терміни і порядок зберігання алфавітно-дактилоскопічної інформації; 

– коло суб’єктів, які мають право витребувати інформацію, що є в 

системі алфавітно-дактилоскопічних обліків, а також юридичні підстави і 

порядок звернення з відповідними запитами; 

– юридичні підстави, порядок та випадки зняття осіб з алфавітно-

дактилоскопічного обліку, а також знищення (вилучення) дактилоскопічної 

інформації; 

– порядок прокурорського та судового нагляду за діяльністю органів, 

уповноважених створювати і використовувати алфавітно-дактилоскопічні 

обліки; 

– юридичні гарантії забезпечення прав та законних інтересів осіб, які 

вступають у правовідносини у зв’язку з веденням алфавітно-

дактилоскопічних обліків; 

– заходи впливу на посадових осіб, що порушуватимуть встановлений 

порядок створення і використання алфавітно-дактилоскопічних обліків. 

В даний час можна стверджувати, що криміналістичну реєстрація 

сформувалась як одна з найважливіших окремих криміналістичних теорій. 

Більш того, саме з кримінальної реєстрації почалось формування наукової 

криміналістики. Згадаємо А. Бертильона, якому вперше з позицій наукових 

знань вдалося створити ефективну на той час систему криміналістичної 

реєстрації. Сучасна система криміналістичної реєстрації, за неповними 

відомостями, обіймає понад 30 видів різних за походженням і особливостями 

об’єктів; серед них тільки в органах Міністерства внутрішніх справ України 
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  вісім обліків певних категорій осіб тощо. 

Практика визнає необхідність розробки програми і конкретних заходів 

по вдосконаленню організації системи реєстрації в цілому, визначення 

напрямів оновлення існуючих і створення нових видів обліків, доцільності і 

технічних можливостей їх автоматизації, а також впровадження нових 

методів збирання необхідних даних про об’єкти, що реєструються, більш 

раціональні форми облікових документів. 

На нашу думку, важливо зосередити увагу фахівців-криміналістів і 

практичних працівників правоохоронних органів на проблемах розробки 

науково-методичних і технічних засад формування досконалої системи 

криміналістичної реєстрації на регіональному і місцевому рівнях, найбільш 

прийнятних варіантах створення в структурі НДЕКЦ при обласних 

управліннях МВС України інформаційно-дослідних автоматизованих 

програм криміналістичних обліків з розгалуженою системою з місцевими 

підрозділами криміналістичної реєстрації, які мають стати первинними 

ланками збирання даних про об’єкти, що реєструються, та їх 

документування. 

Залежно від організаційної розбудови регіональних і місцевих 

реєстраційних систем обліку об’єктів та оснащення їх засобами 

автоматизації і оперативного пошуку на рівні НДЕКЦ при обласних 

управліннях МВС вони мають бути об’єднані в єдину міжрегіональну 

автоматизовану систему криміналістичних обліків з доступом до неї 

оперативно-розшукових і слідчих органів як МВС України, так і інших 

правоохоронних органів і судів України. 

Обліки і розроблені на їх основі автоматизовані інформаційно-пошукові і 

довідкові системи поряд зі зростанням бойового і технічного оснащення 

органів внутрішніх справ покликані забезпечити не тільки неухильне 

провадження в життя принципу невідворотності відповідальності за вчинене, 

але і підвищити професійну культуру співробітників, активно впливати на 

дотримання ними законності. При цьому варто пам’ятати, що якщо бойова 

зброя, транспортні засоби, професійний і спортивний тренінг покликані 

створювати фізичну перевагу співробітників міліції над злочинцями, то 

криміналістична реєстрація, оснащена інформаційною й обчислювальною 

технікою – доповнює цю перевагу на інтелектуальному рівні. 

В процесі дослідження згідно зі спеціально розробленою схемою нами 

вивчались матеріали кримінальних справ та висновків експертних 

досліджень речових доказів за цими справами, а також довідки про 

результати перевірок цих об’єктів за масивами криміналістичних обліків, які 

були проведені експертами ДНДЕКЦ МВС України та НДЕКЦ ГУ МВС 

України у місті Києві, Київській та Черкаській областях. 

Інформація, що надходить зі спеціалізованих підрозділів органів 

внутрішніх справ, що здійснюють реєстрацію, дозволяє встановити 

обставини, важливі для розкриття, розслідування і попередження злочинів. 

За допомогою криміналістичних обліків можна установити особу живого, 

померлого або загиблого громадянина; минулу злочинну діяльність людини; 

причетність певних об’єктів до вчиненого злочину; приналежність предметів 
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  (зброї, номерних речей тощо); серію злочинів, вчинених одним способом, 

однією особою чи групою осіб тощо. 

Отже, з нашої точки зору, заходи щодо вдосконалення існуючої системи 

криміналістичної реєстрації і оновлення охоплюваних нею видів обліків осіб 

та інших об’єктів мають розроблятись за участю всіх правоохоронних 

органів. При вирішенні цієї проблеми повинні враховуватись не лише її 

організаційно-методичні аспекти, а й матеріальні затрати та фінансове 

державне чи пайове міжвідомче їх забезпечення. 
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  РОЗДІЛ 1. 

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНОЇ 

АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ, 

ДОСУДОВОГО ТА СУДОВОГО СЛІДСТВА 

 

 

1.1. Єдина інформаційно-комп’ютерна аналітична 

       система органів правопорядку України* 

 

З метою поліпшення координації організаційних, оперативно-

розшукових, правових та інформаційних заходів правоохоронних органів 

щодо боротьби зі злочинністю, підвищення рівня роботи в цій сфері 

постановляю: 

1. Визнати за необхідне створення Єдиної комп’ютерної інформаційної 

системи правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю (далі – 

Єдина комп’ютерна система). 

2. Кабінету Міністрів України забезпечити здійснення заходів щодо 

створення Єдиної комп’ютерної системи, в тому числі: 

– утворення у двотижневий строк Міжвідомчої координаційної групи з 

питань створення і функціонування Єдиної комп’ютерної системи із 

включенням до її складу представників Апарату Ради національної безпеки і 

оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної 

митної служби України, Державної податкової адміністрації України та 

Генеральної прокуратури України; 

– розроблення і подання в чотиримісячний строк зазначеною 

Міжвідомчою координаційною групою проектів програми створення і 

функціонування Єдиної комп’ютерної системи та положення про цю 

Систему; 

– вирішення в установленому порядку питань фінансування заходів 

щодо створення і функціонування Єдиної комп’ютерної системи. 

3. Апарату Ради національної безпеки і оборони України забезпечувати 

діяльність Міжвідомчої координаційної групи з питань створення і 

функціонування Єдиної комп’ютерної системи, утвореної Кабінетом 

Міністрів України. 

 

 

Президент України                                                                      В.ЮЩЕНКО 

м. Київ, 31 січня 2006 року № 80/2006 

 

 

 

 

_____________ 
* Указ Президента України Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних 

органів з питань боротьби зі злочинністю 
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  1.2. Потоки і фонди інформації органів правопорядку 

Представлені перед органами управління цілі (база цілей), потоки і 

фонди інформації (база даних) спільно з базою знань складають банк даних. 

Система спілкування забезпечує обмін повідомленнями між 

користувачем і банком даних. 

Комплекс засобів спілкування включає: систему управління автономним 

банком даних, систему телеобробки, систему програмування і ведення 

навчальних курсів для користувачів, правила опису процесів збору, 

зберігання, перетворення і передачі інформації. 

Розвиток банку даних, системи спілкування та інших засобів 

комп’ютеризованого управління має послідовність і етапність. 

Запропонована модель комп’ютеризованої системи оперативного 

управління є подальшим кроком розвитку бази знань для вирішення 

конкретних завдань, в тому числі органів внутрішніх справ. 

Модель управління (Рис. 1) в деталізованому вигляді представлена 

ланцюжками взаємопов’язаних типових конструктивних елементів 

(модулів), кожен з яких може виконувати над вхідними даними стандартні 

процедури. 

 
Рис. 1. Система управління. 

 

Ланцюжки модулів-операторів утворюють мережу, побудовану в 

результаті системного аналізу. Для опису процедур перетворення даних 

використовувався розширений варіант формульно-оперативної мови, 

розробленої Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова. Позначені набори 

даних, що надходять на вхід кожного модуля-оператора, мають стандартну 

структуру і є окремими записами з файлів, а їх сукупності становлять 

інформаційну базу комп’ютеризованої системи оперативного управління. 

Залежно від потреби інформатизації конкретного завдання оперативного 

управління формалізований опис об’єктів, фактів, процесу збору, 

накопичення і перетворення даних проводиться з використанням набору 

однозначно тлумачних понять, символів і відносин між ними. 
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  1.3. Інтегрований банк даних інформаційно-аналітичного  

       забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

Провідну роль в системі інформаційного забезпечення правоохоронних 

органів відіграє інформаційна підсистема забезпечення їх оперативно-

розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність підтримується 

використанням інтегрованого банку даних, який складається з відомостей 

про: 

– осіб криміногенних категорій; 

– раніше засуджених та осіб, які притягуються до кримінальної 

відповідальності (в тому числі неповнолітні) за вчинення умисних злочинів; 

– осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин і перебувають на диспансерному обліку; 

– психічно хворих, які становлять небезпеку для оточуючих; 

– утримувачів притонів; 

– осіб, які займаються проституцією; 

– осіб, затриманих за бродяжництво; 

– інших категорій осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх 

справ і схильні до вчинення злочинів; 

– викрадені транспортні засоби; 

– викрадені мобільні телефони; 

– зареєстровану в Дозвільній системі Міністерства внутрішніх справ 

України мисливську, спортивну, газову зброю громадян і організацій, табельну 

зброю ОВС, МО, Держприкордонслужби, СБУ, Держмитслужби, Державного 

департаменту з питань виконання покарань, Управління державної охорони, а 

також викрадену, вилучену номерну стрілецьку зброю); 

– розшук злочинців та держборжників по Україні та країнах СНД, 

безвісти зниклих; 

– викрадені, вилучені предмети антикваріату; 

– втрачені паспорти. 

Крім того, для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних 

підрозділів ОВС використовується підсистема «Оріон» обласного та 

центрального рівнів, яка містить систематизовані, оперативні відомості 

стосовно осіб та тяжких злочинів, вчинених на території України (Рис. 2). 

 

 
 

11 74 



  

 
 

Рис. 2. Структура інтегрованого банку даних «Оріон». 

 

Наказом МВС від 26.03.02 № 301 визначена поступова комп’ютеризація 

обласних ОДК. На даний час всі УМВС забезпечують ведення оперативно-

довідкового обліку шляхом використання єдиного для всіх структур 

програмного забезпечення. 

Ефективність впровадження інформаційних технологій на сучасному 

рівні значною мірою залежить від інструменту, що використовується. Таким 

інструментом є комплекс програмно-технічних, комунікаційних та 

технологічних засобів. За цільовими програмами розвитку удосконалюється 

парк комп’ютерної техніки, створено корпоративну мережу до рівня УМВС 

областей, впроваджуються програмно-технологічні системи, які поєднують 

розрізнені, часто дублюючі відомчі обліки в єдину інформаційну систему 

ОВС. На сьогодні відомчою електронною поштою та комп’ютерними 

системами обробки інформаційних запитів охоплено практично всі органи 

внутрішніх справ. 
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  1.4. Автоматизовані оперативно-довідкові фонди і банки 

       даних криміналістичної та орієнтовної інформації: 

       обсяги інформації і результативність їх використання 

 

 

Оперативно-довідкові фонди інформації 

 

 
 

 

 

Оперативно-розшукові фонди інформації 
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  Дактилоскопічні фонди інформації 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка зростання обсягів банків даних та їх використання 

 

 

1.5. Електронна інформаційно-комунікаційна мережа 

       органів внутрішніх справ України 

 

 
 

Рис. 4. Електронна комунікаційна мережа МВС України. 
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  1.6. Інтегрована інформаційно-комп’ютерна аналітична 

       система органів правопорядку в Україні 

 

 
 

Рис. 5. Інформаційно-комунікаційні системи органів внутрішніх справ України. 

 

 

1.7. Система інформаційно-комп’ютерного аналітичного 

       забезпечення органів правопорядку в Україні 

 

 
 

Рис. 6. Складові частини системи інформаційно-аналітичного забезпечення. 
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Рис. 7. Схема взаємозв’язків структурних рівнів системи 

інформаційно-аналітичного комунікаційного забезпечення 

 

 

1.8. Інтегрована інформаційно-комп’ютерна пошукова 

       система органів внутрішніх справ України 

 

Інформаційні підсистеми, що входять до складу «ІІПС ОВС» 

 

№ 

y групі 
Найменування Призначений і функціональні можливості 

1 

„Статистика” Інформаційна система, що накопичує та здійснює 

обробку даних про стан злочинності та результати 

роботи органів і підрозділів ОВС 

2 

Інтегрована інформаційно-
пошукова система ОВС 

України 

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів і 
підрозділів внутрішніх справ, галузевих служб 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ, галузевих служб МВС 
України, інформаційна взаємодія МВС України з 

органами державної влади України та, відповідно до 

угод, з правоохоронними органами інших держав. 

2.1 ІПС „Особа" Облік осіб криміногенної категорії 

2.2 

ІПС „Розшук" Опрацьовується інформація про осіб, оголошених у 
регіональний, державний та міждержавний розшук. 

Інформація каналами електронної пошти надходить 

до ДІТ, узагальнюється і розсилається в управління 
(відділення) оперативної інформації ГУ - УМВС. 

Отже, кожна регіональна інформаційна служба має 

загальний масив інформації про осіб, оголошених у 
розшук 

2.3 

ІПС „Пізнання" Опрацьовується інформація про безвісти зниклих 

осіб, невідомих хворих, дітей, які не можуть 
повідомити інформацію про себе, та невпізнані трупи 

громадян 

2.4 ІПС „Номерні речі" Інформація про викрадені номерні речі 
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2.5 ІПС „Антикваріат" Облік викрадених і вилучених предметів антикваріату 

2.6 
ІПС „Кримінальна зброя” Облік втраченої, вилученої, знайденої та добровільно 

зданої зброї 

2.7 

ІПС „Автомототранспорт" Облік транспортних засобів, що розшукуються 

ІПС „Арсенал" Ведеться єдиний номерний облік зброї (мисливської, 
спортивної, газової), яка знаходиться у користуванні 

громадян та організацій, табельної зброї в системі 

МВС. Встановлюється за номерами зброї її 
належність, контролюється переміщення зброї від 

одного власника до іншого 

2.8 ІПС „АПРА" Облік адміністративних правопорушень 

2.9 ІПС „Втрачені паспорти" Облік утрачених паспортних документів 

3. 

ІПС „ОДК" Призначена для обробки, накопичення інформації про 

судимість осіб. Забезпечує порядок ведення обліку 

осіб, які притягуються до кримінальної 
відповідальності на території України 

3.1 

ІПС „Мігрант" Облік осіб, затриманих за порушення законодавства 

України про державний кордон та про правовий 

статус іноземців 

3.2 

ІПС „Рубін-2002" Реалізує технологію віддаленого оперативного 
доступу до банків даних з метою введення інформації 

і перевірки вимог на судимості 

4 

Функціональна підсистема 

єдиної державної 
інформаційної системи у 

сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і 

фінансування терроризму 
(ФП ЕІС МВС) 

Забезпечує взаємодію та інформаційне забезпечення 

центральної Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи Держфінмоніторингу 

5 

АРМ „Кримінолог-аналітик" Функціонально дозволяє: 
– створити банки статистично-аналітичних даних з 

інформацією в інтересах діяльності галузевих служб 

органів внутрішніх справ України; 
– аналізувати та формувати у табличному або 

графічному вигляді стан злочинності в Україні згідно 

з визначеними показниками та формами звітності; 
– аналізувати та формувати у табличному або 

графічному вигляді прогнозований стан злочинності 

за визначеними напрямами діяльності; 

– аналізувати та визначати застосування необхідних 

методів та засобів для підвищення ефективності 

боротьби зі злочинністю; 
– аналізувати та визначати напрями та методи 

удосконалення діяльності працівників 

адміністративних та інших галузевих служб з метою 
підвищення ефективності попередження злочинності 

тощо 

6 

Автоматизована 

інформаційна система 
„Інтегрований національний 

банк даних про транспортні 

засоби" 

Забезпечує централізований облік транспортних 

засобів та їх власників 
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Рис. 8. Інтегровані інформаційно-пошукові комунікаційні системи МВС України. 

 

 

1.9. Системи обробки даних та інформаційні 

       потоки електронних документів 

 

 
Рис. 9. Система обробки запитів в електронних мережах. 
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Рис. 10. Принципова схема обробки пакетних запитів в електронних мережах. 

 

 
 

Рис. 11. Інформаційні потоки при введенні електронних документів Ф4 УИТ (ОИТ). 
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Рис. 12. Інформаційні аналітичні ресурси МВС України. 

 

 
 

Рис. 13. Автоматизована інформаційна аналітична система „ІНБД”. 
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Рис. 14. Автоматизована інформаційна аналітична система „ІНБД”. 
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Рис. 15. Автоматизована інформаційна аналітична система „ІНБД”. 

 

 

1.10. Електронна пошта органів внутрішніх справ України 

Призначення. Електронна пошта ОВС – це закрита відомча інформаційна 

підсистема збору та передачі інформації, яка є складовою частиною системи 

інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України. В 

експлуатацію впроваджена в 1993 році. 

Електронна пошта забезпечує: 

– оперативне отримання документальної та графічної інформації у 

повному, систематизованому та зручному для користування вигляді 

працівниками та підрозділами ОВС для розкриття, розслідування, 

попередження злочинів та розшуку злочинців; 

– збір, обробку та узагальнення оперативної, оперативно-розшукової, 

оперативно-довідкової, статистичної і контрольної інформації для оцінки 

ситуації та прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях 

діяльності ОВС; 

– можливість організувати та налагодити ефективний взаємообмін 

кримінологічною інформацією на міждержавному рівні. 

Структура. Електронна пошта ОВС побудована на базі 

телекомунікаційних технологій за принципом «зірки», що передбачає 

наявність Головного поштамту в ДІТ МВС України та регіональних 

поштамтів в областях, до яких підключаються віддалені поштові відділення 

– абоненти, і надає можливість віддаленому абоненту обмінюватися 

інформацією з кожним користувачем електронної пошти. 
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  Прийом, передача інформації здійснюються в автоматичному режимі по 

комутованих міських телефонних каналах, каналах мережі «Укрзалізниця» 

та некомутованих (виділених) каналах зв’язку (Рис. 16). 

Комп’ютерна система збору та передачі інформації функціонує на базі 

технології UUCP. 

Вона забезпечує: 

– системні засоби захисту конфіденційності та власності інформації 

кожного абонента від проникнення до неї сторонніх осіб; 

– сервіс доставки поштових повідомлень кожному зареєстрованому 

користувачеві мережі і отримання підтвердження про їх доставку; 

– кодування інформації, що передається; 

– попередження абонента про неправильні дії при передачі даних. 

Електронна пошта має потужну систему протоколювання, завдяки якій 

завжди можна визначити адресу, дату, час, кому та по якому каналу 

направлялася інформація, а також кількість переданої інформації (в 

кілобайтах), з якою швидкістю та за який час. 

Функціонує електронна пошта ОВС цілодобово і має надійну систему 

резервування. Вона є дійовим засобом обміну інформацією між підрозділами 

органів внутрішніх справ України, базовою складовою частиною 

автоматизованої системи оперативного інформування чергових частин 

УМВС – МВС, районних УМВС – ГУМВС. 

Система дозволяє здійснювати перевірку осіб за оперативно-

довідковими обліками та забезпечує оперативний збір інформації та обробку 

запитів по інформаційних підсистемах «ІБД», «Угон», «Розшук», «Арсенал», 

«Статистика» в ДІТ МВС України, у результаті чого: 

– строк обробки запиту та направлення відповіді на запит зменшився до 

однієї години; 

– строк збору та постановки на облік документів у системі зменшився до 

однієї доби. При застосуванні звичайної технології на це витрачалося до 10-

12 діб; 

– достовірність інформації, що береться на облік, значно підвищилася за 

рахунок значного зменшення витрат часу на виявлення та виправлення 

помилок; 

– забезпечено динамічний та ефективний взаємообмін оперативною, 

аналітичною, статистичною і контрольною інформацією майже всіх 

галузевих служб МВС України. 

Забезпечення доступу до вказаних інформаційних підсистем 

здійснюється з відповідних автоматизованих робочих місць, безпосередньо 

підключених до серверів БД, комутованими каналами зв’язку за допомогою 

засобів електронної пошти. При відсутності комп’ютерного доступу до 

інформаційних підсистем інформація отримується за допомогою 

телефонного зв’язку з черговою частиною Департаменту інформаційних 

технологій МВС України, яка є структурним підрозділом на правах відділу, 

що цілодобово опрацьовує запити органів внутрішніх справ на перевірку 

об’єктів обліку інформаційних підсистем МВС України і видає рекомендації 

про їх належність. ДІТ оперативно взаємодіє з управліннями (відділами) 
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  оперативної інформації ГУМВС, УМВС в областях, галузевими службами та 

органами внутрішніх справ. 

Головні завдання та функції: 

– забезпечення ОВС оперативно-розшуковою та довідковою 

інформацією за усіма об’єктами автоматизованих фондів: про предмети, що 

розшукуються, зброю та автомототранспорт; про події (нерозкриті злочини); 

про осіб, що оголошені в регіональний, державний та міждержавний розшук, 

затримані за бродяжництво, особливо небезпечних рецидивістів та 

«гастролерів»; відомостями про судимість (в неробочі дні та нічний час); 

– опрацювання запитів ОВС за даними інформаційної підсистеми ГУДАІ 

«Автомобіль» на встановлення власників транспортних засобів та 

інформаційної підсистеми ДІТ «Арсенал» – на встановлення власників зброї 

в Україні. 

 

 
 

Рис. 16. Використання каналів зв’язку в мережі електронної пошти ОВС України 
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  РОЗДІЛ 2. 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА: 

ЗРАЗКИ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
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