
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ІНФРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

Київ - 2017 



Підсистема “ПІЗНАННЯ”  

(117,4 тис. записів) 

Підсистема “РОЗШУК” 

(688 тис. записів)  

Підсистема  

“РОЗШУК СНД” 

(1 млн.237 тис. записів) 

Підсистема  

“ДОМАШНІЙ АРЕШТ” 

(3,9 тис. записів) 

Підсистема 

«ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ» 

(2 млн. 230 тис. записів) 

Підсистема  

“ВИКРАДЕНІ (ВТРАЧЕНІ)  

ДОКУМЕНТИ” 

(2 млн. 308 тис. записів) 

Підсистема  

“КОРУПЦІЯ”  

(63 тис. записів) 

Підсистема “УГОН” 

(1 млн. 748 тис. записів)  

Підсистема  

“АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ” 

(33 млн. 318 тис. записів) 

Структура інформаційного забезпечення органів Національної поліції 

Підсистема  

“ЄДИНИЙ ОБЛІК” 

(17 млн. 485 тис. записів)  

Інформаційна система 

“ОРІОН” 

(10 млн. 850 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ОДК”  

(18 млн. 98 тис. записів) 

  Підсистема                          

“ЗЛОЧИН” (Архів)         

(276,4 тис. записів) 

Інтегрована 

інформаційно-пошукова 

система (ІІПС) 

Підсистема 

“КРИМІНАЛЬНА 

СТАТИСТИКА” 

(21 млн. 632 тис. записів) 

ДБД “АРСЕНАЛ” 

(5 млн.123 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ДАКТО”  

(5 млн. 700 тис. записів) 

Підсистема “РІЧ” 

(1 млн. 307 тис. записів) 

                               

Підсистема “МІГРАНТ” 

(121,5 тис. записів)  

Підсистема 

“ДОСТАВЛЕНІ” 

(249,6 тис. записів)  

Підсистема  

«КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ» 

(179,6 тис.записів) 

“КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ СНД” 

(1млн. 1 тис. записів) 

Підсистема “АНТИКВАРІАТ” 

(1326 записів)  

Х 

Х 

Підсистема  

“ОСОБА” 

(4 млн. 890 тис. записів)  

Підсистема “ЄДРПОУ” 

(1 млн. 600 тис. записів)  



































































Підсистема “ПІЗНАННЯ”  

(117,4 тис. записів) 

Підсистема “РОЗШУК” 

(688 тис. записів)  

Підсистема  

“РОЗШУК СНД” 

(1 млн.237 тис. записів) 

Підсистема  

“ДОМАШНІЙ АРЕШТ” 

(3,9 тис. записів) 

Підсистема 

«ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ» 

(2 млн. 230 тис. записів) 

Підсистема  

“ВИКРАДЕНІ (ВТРАЧЕНІ)  

ДОКУМЕНТИ” 

(2 млн. 308 тис. записів) 

Підсистема  

“КОРУПЦІЯ”  

(63 тис. записів) 

Підсистема “УГОН” 

(1 млн. 748 тис. записів)  

Підсистема  

“АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ” 

(33 млн. 318 тис. записів) 

Структура інформаційного забезпечення ОВС 

Підсистема  

“ЄДИНИЙ ОБЛІК” 

(17 млн. 485 тис. записів)  

Інформаційна система 

“ОРІОН” 

(10 млн. 850 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ОДК”  

(18 млн. 98 тис. записів) 

  Підсистема                          

“ЗЛОЧИН” (Архів)         

(276,4 тис. записів) 

Інтегрована 

інформаційно-пошукова 

система ОВС (ІІПС) 

Підсистема 

“КРИМІНАЛЬНА 

СТАТИСТИКА” 

(21 млн. 632 тис. записів) 

ДБД “АРСЕНАЛ” 

(5 млн.123 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ДАКТО”  

(5 млн. 700 тис. записів) 

Підсистема “РІЧ” 

(1 млн. 307 тис. записів) 

Станом на 01.04.2016 

Підсистема “МІГРАНТ” 

(121,5 тис. записів)  

Підсистема 

“ДОСТАВЛЕНІ” 

(249,6 тис. записів)  

Підсистема  

«КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ» 

(179,6 тис.записів) 

“КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ СНД” 

(1млн. 1 тис. записів) 

Підсистема “АНТИКВАРІАТ” 

(1326 записів)  

Х 

Х 

Підсистема  

“ОСОБА” 

(4 млн. 890 тис. записів)  

Підсистема “ЄДРПОУ” 

(1 млн. 600 тис. записів)  











Структура підсистеми “ОСОБА” 

Підсудний 
(2 млн. 205 тис. записів) 

Адміністративний  

нагляд 
(162 тис. записів) 

Формальний нагляд  
(247 тис. записів) 

Раніше судимий 
(1 млн. 113 тис. записів) 

Засуджений БПВ 
(312 тис. записів) 

Причетний до НОН 
(231 тис. записів) 

Проблемний  

уболівальник  
(1,6 тис. записів) 

 Дитина правопорушник 
(135 тис. записів) 

Сімейний насильник 
(442 тис. записів) 

Психічнохворий 
(20,4 тис. записів) 

 Повія 
(21,7 тис. записів) 

Підсистема  

“ОСОБА”  
(4 млн. 890 тис. записів) 

Станом на 01.04.2016 







Підсистема “ПІЗНАННЯ”  

(117,4 тис. записів) 

Підсистема “РОЗШУК” 

(688 тис. записів)  

Підсистема  

“РОЗШУК СНД” 

(1 млн.237 тис. записів) 

Підсистема  

“ДОМАШНІЙ АРЕШТ” 

(3,9 тис. записів) 

Підсистема 

«ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗБРОЯ» 

(2 млн. 230 тис. записів) 

Підсистема  

“ВИКРАДЕНІ (ВТРАЧЕНІ)  

ДОКУМЕНТИ” 

(2 млн. 308 тис. записів) 

Підсистема  

“КОРУПЦІЯ”  

(63 тис. записів) 

Підсистема “УГОН” 

(1 млн. 748 тис. записів)  

Підсистема  

“АДМІНІСТРАТИВНЕ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ” 

(33 млн. 318 тис. записів) 

Структура інформаційного забезпечення ОВС 

Підсистема  

“ЄДИНИЙ ОБЛІК” 

(17 млн. 485 тис. записів)  

Інформаційна система 

“ОРІОН” 

(10 млн. 850 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ОДК”  

(18 млн. 98 тис. записів) 

  Підсистема                          

“ЗЛОЧИН” (Архів)         

(276,4 тис. записів) 

Інтегрована 

інформаційно-пошукова 

система ОВС (ІІПС) 

Підсистема 

“КРИМІНАЛЬНА 

СТАТИСТИКА” 

(21 млн. 632 тис. записів) 

ДБД “АРСЕНАЛ” 

(5 млн.123 тис. записів) 

Інформаційна система  

“ДАКТО”  

(5 млн. 700 тис. записів) 

Підсистема “РІЧ” 

(1 млн. 307 тис. записів) 

Станом на 01.04.2014 

Підсистема “МІГРАНТ” 

(121,5 тис. записів)  

Підсистема 

“ДОСТАВЛЕНІ” 

(249,6 тис. записів)  

Підсистема  

«КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ» 

(179,6 тис.записів) 

“КРИМІНАЛЬНА ЗБРОЯ СНД” 

(1млн. 1 тис. записів) 

Підсистема “АНТИКВАРІАТ” 

(1326 записів)  

Х 

Х 

Підсистема  

“ОСОБА” 

(4 млн. 890 тис. записів)  

Підсистема “ЄДРПОУ” 

(1 млн. 600 тис. записів)  


























