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Тема № 1.
Юридичні ресурси Internet. Пошукові ресурси та пошукові сервери.
Термін "інформація" походить від латинського informatio, що означає
освідомлення, повідомлення про певний факт, подію, роз'яснення чогонебудь. З'явилося це поняття близько 2,5 тисяч років тому, а потім проникло
з латинської у більшість інших мов.
Множина наступних поколінь людей, аж до середини ХХ-го століття,
продовжували його вживати, вкладаючи в нього приблизно однаковий зміст,
аналогічний початковому латинському поняттю. Протягом тисяч років слово
"інформація" було звичайним, нічим не виділялося серед десятків тисяч
інших слів.
Весь цей довгий час людина вважалася єдиною істотою, здатною до
передавання, приймання та створення інформації. Це уявлення змінила
кібернетика. Відкриття кібернетикою єдності інформаційних процесів у
природі і суспільстві, бурхливий розвиток обчислювальної техніки, стрімке
зростання потоку масової інформації (газет, журналів, книг, передач радіо і
телебачення) надало зовсім інше, більш широке значення поняттю
"інформація".
У широкому розумінні, з філософських позицій, інформацію можна
визначити як відображення розмаїтості, яка існує в матеріальному світі.
Відображення, як одна з універсальних властивостей матерії, полягає у
відтворенні особливостей одного об'єкта в іншому в результаті їх взаємодії і
є одним із основних понять теорії пізнання. Таким чином, інформація - це не
просто повідомлення, відомості з книг, статей, документів, а те нове, що
пізнається з них людиною (відображається в ній) і використовується з метою
управління.
Інформація має певні властивості, ознаки, її можна поділити на види
(рис.1.1).
Інформація характеризується мірою корисності відносно потреб
конкретної управляючої системи - працівників, організацій. Чим повніше
задовольняються потреби управління, тим корисніша використовувана при
цьому інформація.
Для розв’язування задач управління бажано мати повну інформацію.
Інформація, яку мають працівники органів внутрішніх справ при проведенні
розслідування злочинів, може мати різну міру повноти. В результаті деякі
злочини розкриваються по «гарячих слідах», а деякі залишаються
нерозкритими.
Важливою властивістю інформації є її вірогідність, тобто адекватність
інформації відображуваному об'єкту чи процесу. Вірогідність зв'язана з
повнотою інформації. Окремі факти про певну подію не дають адекватного
відображення і збільшення їх кількості до певного рівня мало
відображається на прирості вірогідності. Наступне зростання обсягу фактів і
відомостей викликає пропорційне збільшення вірогідності інформації про
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подію. Надалі приріст вірогідності розпочинає сповільнюватися, а потім
зовсім припиняється, оскільки нові факти стають надлишковими і нічого
нового не дають. На зв'язок повноти і вірогідності інформації впливає
навмисне перекручування інформації – дезінформація, яка може бути
помилковим чи реальним, але перекрученим (перебільшеним чи зменшеним)
фактом.
Кількісні

Вхідна
Внутрішня

Якісні

Вихідна
Ознаки

Види
Інформація

Властивост
Корисність

Вірогідність

Повнота

Новизна

Цінність

Рис.1.1. Властивості, види та ознаки інформації

Для збирання повної і достовірної інформації, як правило, потрібний
певний час, протягом якого раніше одержані відомості старіють. У зв'язку з
цим можна виділити таку властивість інформації, як новизна.
Сукупність вищевказаних чотирьох властивостей інформації (повнота,
корисність, вірогідність, новизна) визначає її цінність.
Рада – це щоденно оновлювана інформаційно-правова система
підтримки прийняття рішень на основі актуальної, достовірної та повної
правової інформації. Всі нормативні документи в системі перебувають у
контрольованому стані, інструменти пошуку інформації прості, зручні і
зрозумілі користувачам.
Після завантаження на екрані монітора з’являється головна сторінка
інформаційно-пошукової системи “Рада” (рис. 3.9).

6

Рис.3.9. Головна сторінка системи “Рада”

Для пошуку документів потрібно відкрити вікно “Законодавство
України”, натиснувши однойменну кнопку на головній сторінці. Система
“Рада” надає можливість переглянути документи, які надійшли в систему за
останній день (пункт Найновіші надходження), за останній місяць (пункт
Нові надходження), документи, які мають найбільший рейтинг популярності
(пункт “Популярні документи”), міжнародні документи, прийняті органами
державної влади (пункт “Міжнародні документи”). Система “Рада” дозволяє
відшукувати документи в усій базі за видавниками (видані Президентом
України, Верховною Радою, міністерствами і відомствами України тощо).
Крім того пошук можна здійснювати за реквізитами (рис. 1).

Рис. 1. Вікно пошуку за реквізитами

Для пошуку документів за словами необхідно ввести одне або декілька
слів у поле, що знаходиться праворуч від назви Слова. Під “словом”
розуміється слово або його початкова частина. Пошук виконується в назві
документа, в тексті або і в назві, і в тексті (всюди). При цьому потрібно
дотримуватися ряду вимог:
- в словах вживаються тiльки українськi (або російські) лiтери,
мiнiмальна довжина слова 3 символи;
- слова відокремлюються прогалинами;
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- можна вводити початок слова або повне слово;
- за умовчуванням між словами вставляється логiчний оператор і; проте
можна використовувати такі оператори:
і - всi вказанi слова повиннi бути в текстi;
або - будь-яке із вказаних слiв повинно бути в текстi;
нi – жодне із вказаних слiв не повинно бути в текстi.
При пошуку потрібно враховувати, що деякі документи в базі є
російськомовними, проте назви документів завжди подаються тільки
українською мовою. Таким чином, при пошуку за назвою варто вводити
слова лише українською мовою.
Для уточнення пошукового запиту можна вказати додаткові реквізити,
такі як:
- Видавник;
- Тип документа;
- Дата прийняття;
- Номер документа;
- Реєстраційний номер Мін'юсту.
Реквізити в полі Видавник та Тип документа вибираються зі списку, що
знаходиться праворуч. За умовчуванням пошук виконується за всіма
видавниками та всіма типами документів.
Якщо відома дата прийняття документа або необхідно знайти документи
за певний часовий проміжок, то вводяться відповідні дані у поле Дата
прийняття. Дані можна вводити за допомогою переліків років, місяців та
чисел або за допомогою календарика, який викликається натисканням білої
стрілочки, що знаходиться праворуч.
Якщо дата вводиться неповністю (наприклад, введено тільки рік, а
місяця і числа немає), то пошук, як правило, проводиться за присутньою
частиною дати (наприклад, за вказаний рік). За умовчуванням невказанi
частини дати в зворотньому порядку, починаючи з року, встановлюються
поточними. Завдяки сформованому iндексу за датою документiв пошук у всiй
базi майже миттєвий.
Якщо в полi поряд із датою встановлено значення дорівнює, то
виконується пошук документів, які були прийняті протягом одного року,
місяця чи конкретного дня. Крім цього, можна виконати пошук документів,
які були прийняті до вказаної дати включно (значення не більша за) або
знайти документи, які були прийняті після вказаної дати включно (значення
не менша за).
Пошук за номером документа або номером його реєстрації в Мін'юсті
найшвидший і найточніший. При такому пошуку не обов'язково вводити
номер повністю - достатньо задати його фрагмент. За допомогою
спеціального списку, який знаходиться ліворуч, можна вибрати один із
режимів пошуку: входження, починається, дорівнює. За умовчуванням
пошук відбувається за входженням фрагмента номера. Відповідно, коли
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відомий тільки початок номера, то необхідно вказати "починається". Якщо
номер відомий точно, то встановлюється значення дорівнює.
Кожний список документiв, що утворюється при роботi з iнформацiйнопошуковою системою Законодавство України можна подати структурно
(посилання знаходиться в верхнiй частинi сторiнки пiд заголовком списку і
позначено символом ). При цьому список дiлиться на такi основнi групи:
- Органи влади України;
- Країни та мiжнароднi органiзацiї;
- Типи документiв;
- Роки.
Для спискiв нових надходжень iснує можливiсть з’ясувати кiлькiсть
документiв у кожній із присутнiх тем тематичного класифiкатора.
Структура списку документiв – це досить корисна iнформацiйна функцiя
системи. Відразу можна побачити кiлькiсть документiв для кожного елемента
в кожнiй пiдгрупi та вiдкрити цей список без використання пошукової
форми, натиснувши мишкою будь-який пiдсвiчений елемент (видавник, тип
чи рiк). Крiм того, в системі допускається пошук у структурi за будь-якою
частиною слiв. Якщо набрати деякi слова в пошуковiй формi пiд списком
структури і натиснути кнопку Пошук у структурі, то знайденi елементи
видiляються iншим кольором і перемiщуються у верхню частину своєї
пiдгрупи.

9

Тема № 2.
Організація планування та контролю опрацювання інформації в ОВС.
Основи існуючого інформаційного забезпечення органів внутрішніх
справ України закладені у 70-х роках минулого століття і орієнтовані на
інформаційну підтримку оперативно-службової діяльності підрозділів у
боротьбі зі злочинністю. Розв’язування цих задач на той час досягалося
повною централізацією інформаційних обліків. Принципи побудови
відображали притаманний тим рокам рівень розвитку технічних засобів і
досягнень технології. Сьогодні програмно-технічна база загальновідомчих
інформаційних підсистем ОВС є фізично та морально застарілою, не
відповідає сучасним вимогам щодо продуктивності та засобів зв’язку.
Багаторічний досвід практичної експлуатації наявних баз даних,
дозволяє визначити їхні основні недоліки:
- непогодженість при створенні і впровадженні інформаційних баз
даних;
- дублювання збирання і багаторазове опрацювання однакових даних
різними галузевими службами і на різних рівнях;
- численність і недосконалість первинних облікових документів;
- слабкий інформаційний зв'язок між обліково-реєстраційними,
оперативно-розшуковими і довідковими фондами різних служб;
- недостатня повнота і вірогідність даних;
- несвоєчасне надходження до споживачів оперативно-службової
інформації із-за недосконалості технології подання відомостей у базах даних
і слабкого використання сучасних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку;
- фізичне і моральне зношення технічних комплексів органів внутрішніх
справ України;
- недосконалість і неврегульованість нормативно-правової основи
інформаційних баз даних.
Причинами цих недоліків є відірваність конкретних споживачів
інформації (практичних працівників органів внутрішніх справ) від баз даних,
а також неможливість чи незручність безпосереднього доступу до
інформації.
Стан технічних комплексів у багатьох підрозділах органів внутрішніх
справ наблизився до критичної межі, за якою експлуатація баз даних стає
надзвичайно важкою, а в окремих випадках - неможливою. Більшість ЕОМ,
встановлених в інформаційних службах, виробили свій ресурс, а системи
управління базами даних і операційні системи, що використовуються,
застаріли і не задовольняють сучасним вимогам. Вони не дозволяють
організувати ефективний доступ міських і районних органів до баз даних
каналами зв'язку.
Важливе значення для ефективної інформаційної підтримки діяльності
ОВС має нормативно-правова база. Неузгодженість існуючих наказів та
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інструкцій, які регламентують інформаційне забезпечення, відсутність
загальних, єдиних положень, їх невідповідність новому законодавству
України призводить до зниження рівня інформаційного забезпечення і, як
наслідок, ефективності боротьби зі злочинністю.
Потребує реорганізації і кадрове забезпечення інформаційних
підрозділів ОВС, яке на даному етапі не відповідає сучасним вимогам.
Відсутність відповідних підрозділів у міськрайлінорганах, невизначеність
підходу до їх створення в галузевих службах, необхідність введення нових
підрозділів для опрацювання спеціальної інформації - основні питання, які
необхідно розв’язувати при реорганізації організаційно-кадрового
забезпечення інформаційних підрозділів.
Різке загострення в останній час оперативного стану в Україні,
збільшення обсягів інформації, що надходить і опрацьовується, поставило на
передній план питання підвищення ефективності роботи всіх служб МВС за
рахунок використання сучасних засобів комп’ютерної техніки, новітніх
інформаційних технологій.
З розвитком інформаційних технологій та технічних засобів, які б їх
забезпечували, визначилась тенденція до використання персональної
комп’ютерної техніки, поширилась сфера її застосування. Внаслідок цього
виникли певні позитивні тенденції, серед яких:

загальне
підвищення
рівня
комп’ютерної грамотності
працівників міліції;
 збільшення переліку комп’ютерних інформаційних обліків;

поширення “географії” використання сучасних засобів
комп’ютерної техніки в діяльності всіх ланок ОВС;
 розвиток технологій безпаперового опрацювання інформації;
 створення комп’ютерної мережі обміну інформацією.
Разом із цим, застосування персональної комп’ютерної техніки при
неправильному визначенні її місця та ролі в інформаційному забезпеченні
подекуди має і негативні приклади, а саме:
 низький рівень інтеграції інформаційних обліків;
 дублювання функцій інформаційних підрозділів в галузевих
службах;

нераціональне використання коштів на придбання та розробку
програмно-технічних комп’ютерних комплексів;
 порушення режиму таємності та незахищеність баз даних.
Зазначені реалії сучасного стану інформаційного забезпечення ОВС
зумовлюють неможливість ефективної інформаційної підтримки боротьби зі
злочинністю, подальше відставання в цих питаннях від розвинутих країн
світу. Без проведення докорінної реорганізації інформаційного забезпечення
неминучими наслідками існуючого стану можуть бути:

неспроможність функціонування інформаційного забезпечення
ОВС як цілісної системи та виконання покладених на неї завдань;
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некерованість інформаційного забезпечення;

безсистемне застосування різноманітних технічних та
програмних засобів в інформаційних підсистемах;

неможливість забезпечення ефективного захисту інформації та
контролю за її використанням.
Досвід використання комп’ютерних інформаційних систем і
технологій в правоохоронній сфері свідчить, що основними тенденціями їх
розвитку та вдосконалення є:

вдосконалення форм та методів управління системами
інформаційного забезпечення;
 централізація та інтеграція комп’ютерних баз даних;
- впровадження новітніх інформаційних технологій для ведення
кримінологічних обліків;

розбудова та широке використання ефективних та потужних
комп’ютерних мереж;
 застосування спеціалізованих засобів захисту та безпеки інформації;
- налагодження
ефективного
взаємообміну кримінологічною
інформацією на міждержавному рівні.
Концентрація зусиль на цих напрямках забезпечить суттєве підвищення
рівня боротьби зі злочинністю.
Принципи формування загальновідомчих та галузевих інформаційних
підсистем визначаються нормативно-правовою базою, затвердженою
керівництвом Міністерства внутрішніх справ України і обумовлюють
нормативно-правову, методологічну та технологічну сумісність системи
інформаційного забезпечення зверху до низу, обґрунтовують доцільність
ведення тих чи інших обліків, визначають форми їх впровадження та
експлуатації.
Формування загальновідомчих та галузевих інформаційних підсистем,
які складають основу системи інформаційного забезпечення ОВС,
здійснюється за такими принципами.
1. Принцип функціонального призначення. Згідно з принципом
функціонального призначення до категорії загальновідомчих належать такі
інформаційні підсистеми:
підсистеми оперативно-розшукового призначення, які містять
інформацію, безпосередньо зв'язану з кримінальною чи оперативнорозшуковою справою та передбачають подальше її використання;
- спеціалізовані інформаційні підсистеми оперативної інформації;
- підсистеми оперативно-довідкового призначення, які містять
фактографічну інформацію про осіб, об'єкти та речі, що становлять
оперативний інтерес;
- підсистеми кримінальної статистики, які містять інформацію про стан
злочинності та результати боротьби з нею;
12

- адміністративно-управлінські підсистеми, які містять інформацію
загально-державного та загально-службового використання.
До категорії галузевих інформаційних підсистем належать ті, шо не
містять загальновідомчої інформації.
2. Принцип нормативно-правової забезпеченості. Передумовою
впровадження інформаційних обліків є узгодження засад їх формування із
законодавством та розробка нормативної документації, яка регламентує
правила обліку в інформаційній підсистемі.
3. Принцип фактичності даних. Дані інформаційних підсистем
повинні бути фактичними, тобто допускати однозначність інтерпретації та
ідентифікації, а також бути повними, вірогідними та актуальними.
4. Принцип доцільності впровадження та експлуатації. Доцільність
впровадження
будь-якої
інформаційної
підсистеми
визначається
відповідними
експертними
розрахунками
(прогнозами)
відносно
ефективності її використання з урахуванням забезпеченості необхідними
фінансовими, кадровими та технічними ресурсами.
5. Принцип нарощення та розвитку. Інформаційна підсистема повинна
забезпечувати можливість модернізації, інтеграції в систему інформаційного
забезпечення, допускати включення до свого складу нових об'єктів обліку.
Наведеним принципам повинні відповідати всі діючі інформаційні
підсистеми, а також ті, що створюються чи мають бути створеними.
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Тема № 3.
Локальні інформаційно-правові системи: Юрист+, Инфоюрист.
Прийняття обґрунтованих рішень у всіх сферах неможливе без
достатнього обсягу правової інформації. Задачу задоволення потреб у
своєчасному наданні необхідного обсягу правової інформації розв’язують
різні засоби масової інформації.
В цій області конкурують як традиційні засоби масової інформації, так і
довідково-правові системи (ДПС). По справжньому ефективна ДПС може
бути створеною тільки на основі сучасних інформаційних технологій.
Створена таким способом ДПС називається комп'ютерною.
Комп'ютерна довідково-правова система — це програмний комплекс,
який охоплює масив правової інформації та інструменти роботи з нею. Ці
інструменти дозволяють виконувати пошук документів, формувати добірки
документів, друкувати документи чи їх фрагменти.
Переваги комп'ютерних ДПС очевидні. Це і доступність інформації, і
зручність роботи з нею. Проблема, притаманна таким системам, —
недостатня оперативність — може розв’язуватися за допомогою глобальної
мережі Internet.
На ринку довідково-правових систем в Україні працює велика кількість
фірм, які розробляють власні програмні комплекси чи обслуговують існуючі.
Різні продукти можуть істотно різнитися не тільки задачами, які
розв'язуються за їх допомогою, а й за якістю.
Якість ДПС залежить як від якості наданої інформації, так і від якості
інструментів, які використовуються для роботи з нею. Застосування
комп'ютерних технологій не допоможе, якщо в ДПС не міститься повної
інформації чи якщо інформація поновлюється з недостатньою періодичністю.
І навпаки, ДПС, яка містить найповнішу та оперативно поновлювану
інформацію, не буде достатньо ефективною, якщо не надані якісні
інструменти для опрацювання цієї інформації.
Таким чином, основними параметрами, які дозволяють визначити якість
змісту інформаційної бази, є:
- повнота інформації;
- вірогідність інформації;
- оперативність поновлення інформації.
До параметрів, які характеризують якість інструментів роботи з
інформацією, відносяться:
- пошукові можливості системи;
- засоби актуалізації інформації;
- додаткові сервісні функції.
Оцінка повноти, вірогідності та оперативності поновлення інформації
ґрунтується на кількісних показниках. Оцінка якості опрацювання
документів, які надходять в інформаційний банк, досить суб'єктивна.
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Без юридичного опрацювання ДПС є лише електронним аналогом
паперових видань. Мета ДПС — систематизація документів для підвищення
ефективності їх подальшого використання.
Юридичне опрацювання, як правило, складається з таких основних
етапів:
- класифікації документів;
- виявленні взаємозв'язків між різними документами;
- складанні приміток до документа.
Класифікація документів призначена для наступного їх пошуку за
деякими ознаками. Це можуть бути як формальні ознаки, такі як початкові
дані, так і неформальні — теми, що розглядаються в цих документах.
Класифікація виконується на підставі класифікатора даної системи. У
загальному випадку класифікатор — це ієрархічна структура, яка містить усі
поняття, що використовуються для опису документів і входять в
інформаційну базу.
Якість юридичного опрацювання документа, а також ефективність його
пошуку прямо залежать від коректності класифікації документа в системі.
Виявлення взаємозв'язків документа дозволяє створити список документів,
які його доповнюють. Таким чином, користувачу надається можливість
максимально повно ознайомитися з потрібною темою, розпочавши роботу
лише з одним документом.
За примітки до документа, як правило, використовуються посилання на
зв'язані з ним інформаційні ресурси, дані про поточний статус документа,
коментарі юриста.
Необхідність збереження і регулярного поновлення великих обсягів
інформації накладає на ДПС ряд вимог. Ці вимоги зв'язані з потребами як
користувачів системи, так і розроблювачів, які виконують поновлення та
юридичне опрацювання масиву інформації. Обсяг щомісячно поновлюваної
інформації може досягати декількох тисяч документів, що змушує
розроблювачів із самого початку створення пристосовувати систему до умов
підтримки актуальності інформаційної бази ДПС.
Пошук документів можна умовно поділити на два види:
- пошук за реквізитами;
- пошук за текстом.
Пошук за реквізитами дозволяє знаходити документ за певною датою,
номером, випускаючим органом тощо. Для підвищення ефективності пошуку
умови в такому виді пошуку можна сполучати, задаваючи, наприклад,
інтервали дат.
Пошук за текстом полягає в перебиранні масиву документів і
знаходженні серед них тих, які містять слово, задане користувачем. Таким
чином, такий пошук дозволяє знайти документи за певною тематикою.
Недоліком пошуку за текстом є великий шум, тобто влучення у список
великої кількості документів, які задовольняють запиту, але користувачу в
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даний момент не потрібних. Зменшити рівень шуму може, мабуть, лише
досвід складання запитів до системи.
Чимало ДПС дозволяють використовувати одночасно пошук і за
реквізитами, і за текстом, що істотно підвищує ефективність пошуку.
Деякі ДПС мають додаткові можливості, які дозволяють працювати із
системою більш просто та ефективно. До таких можливостей відносяться
навігація інформаційною базою, можливість зберігати добірки документів,
можливості редагування документів та їх друкування.
Для забезпечення зручної навігації інформаційною базою, як правило,
використовуються гіпертекстові посилання між документами, а також
переміщення за списком раніше переглянутих документів і використання
закладок. Можливість зберігати добірки документів дозволяє користувачу
пристосовувати систему до своїх власних потреб. Засоби редагування тексту
документів необхідні для їх опрацювання, особливо в тому випадку, коли
інформаційна база містить типові форми документів, призначені для
заповнення. В ДПС може не включатися власний текстовий редактор, якщо
передбачені функції експорту документів у форматах популярних текстових
редакторів.
Доступ користувача до інформації, яка зберігається в ДПС, може
здійснюватися двома способами, кожний із яких має свої переваги і недоліки:
- робота з віддаленою базою;
- робота з локальною базою.
При роботі з віддаленою базою користувачу немає потреби зберігати на
своєму комп'ютері дані системи, вони зберігаються на сервері розроблювача і
доступні мережею. Більшість ДПС мають версії, доступні глобальною
мережею Internet. Основна перевага роботи з такими версіями полягає в тому,
що користувач завжди має доступ до найновіших даних. Крім того, при
такому підході спрощується процес надання користувачу безкоштовної
демонстраційної версії системи, яка має обмежений набір функцій і
документів, але може дати уявлення про систему.
Очевидним недоліком ДПС, розташованої на сервері розроблювача, є
неможливість роботи з нею при відсутності зв'язку із сервером, що може
бути зв’язаним як перебоями в роботі сервера, так і неполадками на лініях
зв'язку. Ще одним недоліком ДПС із віддаленим доступом є те, що не всі
сервісні функції системи в даний момент можуть бути поданими в такій
версії.
При роботі з локальною версією цих проблем не виникає, але виникає
необхідність постійної підтримки інформаційної бази в актуальному стані.
Поновлення інформації локальної бази може відбуватися як за допомогою
мережі Internet, так і за допомогою традиційних носіїв інформації — дискет,
компакт-дисків тощо.
Інформаційні ресурси — це окремі документи та масиви документів в
інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, базах даних, інших
інформаційних системах).
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Зрозуміло, що документи і масиви інформації не існують самі по собі. В
них у різних формах подаються знання, якими володіють люди. Таким
чином, інформаційні ресурси — це знання, підготовлені людьми і зафіксовані
на матеріальному носієві.
Для використання інформаційних ресурсів потрібно знати, де вони
знаходяться, як їх знайти, скільки вони коштують, хто ними володіє,
наскільки вони доступні і т.п. Для цього існує ринок інформаційних
продуктів і послуг.
Ринок інформаційних продуктів і послуг — це система економічних,
правових і організаційних відносин у сфері торгівлі продуктами
інтелектуальної праці.
Як і будь-який інший, інформаційний ринок має свої особливості.
Інформаційні продукти — це специфічний товар зі своїми механізмами та
умовами продажу. Товаром тут виступають інформаційні системи,
технології, патенти та ліцензії, ноу-хау, товарні знаки, різна інформація, інші
види інформаційних ресурсів.
Основним джерелом інформації для інформаційного обслуговування в
сучасному суспільстві є бази даних. Вони інтегрують постачальників і
споживачів інформаційних послуг, зв'язки і відносини між ними, порядок і
умови продажу і купівлі інформаційних послуг.
Стрімкому збільшенню обсягів продажу інформаційної продукції
сприяють широке впровадження в інформаційну діяльність обчислювальної
техніки і можливість віддаленого доступу до баз даних національними і
міжнародними каналами зв'язку та інформаційними мережами. В перші роки
впровадження комп'ютерів майже все опрацювання велося на місцях у
обчислювальних центрах. Користувачі віддалених районів не могли
оперативно одержувати інформацію від комп'ютерів. З'єднання терміналів із
комп'ютерами каналами зв'язку, а також широке поширення персональних
комп'ютерів дозволило віддаленим користувачам одержувати інформаційні
послуги, знаходячись на значній відстані від постачальників інформації.
З розвитком інформаційних технологій з'явилися нові можливості. Це, в
першу чергу:
- доступ до віддалених баз даних;
- розподілене опрацювання інформації;
- електронна пошта;
- відеоконференції.
Постачальниками інформаційних продуктів і послуг є:
- центри, де створюються і зберігаються бази даних;
- центри, які розподіляють інформацію на основі баз даних;
- служби телекомунікації та передавання даних;
- спеціальні служби, куди стікається інформація з конкретної сфери
діяльності для її аналізу, узагальнення, прогнозування, зокрема
консалтингові фірми, банки, біржі;
- комерційні фірми;
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- інформаційні брокери.
Споживачами інформаційних продуктів і послуг є юридичні та фізичні
особи, які розв’язують певні задачі.
Основними компонентами ринку інформаційних послуг є:
- технічна складова — інформаційні технології;
- нормативно-правова складова — юридичні документи, які
забезпечують правові норми на інформаційному ринку;
- інформаційна складова — інформаційно-пошукові системи, які
допомагають орієнтуватися у величезних масивах інформації;
- організаційна складова — методи державного регулювання взаємодії
виробників і розповсюджувачів інформаційних продуктів і послуг.
Інфраструктура інформаційного ринку — це сукупність секторів,
кожний із яких об’єднує групу людей чи організацій, що пропонують
однорідні інформаційні продукти і послуги.
В останні роки сформувалася така інфраструктура інформаційного
ринку:
- науково-технічна продукція у вигляді проектних, технологічних,
методичних розробок із різних галузей;
- об'єкти художньої культури у вигляді текстової, візуальної та
аудиопродукції;
- послуги освіти — всі види навчання;
- управлінські дані і повідомлення: політична та господарська
інформація, статистичні дані, дані про ринкову ситуацію, рекламні
повідомлення, оцінки і рекомендації з прийняття рішень;
- побутова інформація: повідомлення загального характеру, відомості
про споживчий ринок, відомості про ринок праці.
До цього слід додати три основні аспекти, характерні для
інформаційного суспільства:
- технічний — апаратно-технічна база інформатики;
- програмний — програмні продукти;
- комунікаційний — усі види комп'ютерних мереж та їх можливості з
передавання інформації, всі види телефонного і факсимільного зв'язку.
Виділяється п'ять секторів ринку інформаційних продуктів і послуг:
- ділова інформація;
- інформація для фахівців;
- споживча інформація;
- послуги освіти;
- інформаційні системи і забезпечуючі засоби.
Сектор ділової інформації складається з таких частин:
- біржова та фінансова інформація — котування цінних паперів, валютні
курси, дисконтні ставки, ринок товарів і капіталів, інвестиції, ціни.
Постачальниками є спеціальні служби біржової і фінансової інформації,
брокерські компанії, банки;
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- статистична інформація — ряди фактичних даних і прогнози
соціально-економічного і демографічного характеру. Постачальниками є
державні служби, компанії, консалтингові фірми;
- комерційна інформація від компаній, фірм, корпорацій про напрямки
роботи і їхню продукцію, ціни; про фінансовий стан, зв'язки, договори,
керівників, ділові новини в області економіки і бізнесу. Постачальниками є
спеціальні інформаційні служби.
Інформація для фахівців містить такі частини:
- професійна інформація — спеціальні дані та інформація для юристів,
лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів, геологів, метеорологів і т.д.;
- науково-технічна інформація — документальна, бібліографічна,
реферативна, довідкова в області природничих, технічних, суспільних наук, в
галузях виробництва і сферах людської діяльності;
- доступ до першоджерел — організація доступу до джерел інформації
бібліотек і спеціальних служб, можливості придбання першоджерел, їх
одержання міжбібліотечним абонементом у різних формах.
Сектор споживчої інформації охоплює розділи:
- новини і література — інформація служб новин і агентств преси,
електронні журнали, довідники, енциклопедії;
- споживча інформація — розклад руху транспорту, резервування
квитків і місць у готелях, замовлення товарів і послуг, банківські операції і
т.п.;
- розважальна інформація — ігри, телетекст, відеотекст.
Сектор послуг освіти охоплює всі форми і ступені освіти: дошкільну,
шкільну, спеціальну, середню професійну, вищу, підвищення кваліфікації і
перепідготовку. Інформаційна продукція подається в комп'ютерному чи
некомп'ютерному вигляді: підручники, методичні розробки, практикуми,
розвиваючі комп'ютерні ігри, комп'ютерні навчальні та контролюючі
системи, методики навчання тощо.
Сектор інформаційних систем та забезпечуючих засобів містить
частини:
- програмні продукти — програмні комплекси з різною орієнтацією:
системне програмне забезпечення, програми загальної орієнтації, прикладне
програмне забезпечення;
- технічні засоби — це комп'ютери, телекомунікаційне устаткування,
оргтехніка, супроводжуючі матеріали і комплектуючі;
- розробка і супроводження інформаційних систем і технологій —
обстеження організацій із метою виявлення інформаційних потоків, розробка
концептуальних інформаційних моделей, розробка структури програмного
комплексу, створення і супроводження баз даних;
- консультування з різних аспектів інформаційної індустрії — яку
інформаційну техніку придбати, яке програмне забезпечення потрібне для
реалізації конкретної професійної діяльності, чи потрібна інформаційна
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система, і яка, на базі якої інформаційної технології краще організувати свою
діяльність і т.д.;
- підготовка джерел інформації — створення баз даних із заданої теми,
області, явища тощо.
У кожному секторі можна організувати будь-який вид доступу:
- безпосередній — до сховища інформації на паперових носіях;
- дистанційний — до віддалених чи локальних комп'ютерних баз даних.
Інформаційний ринок, незважаючи на різні концепції і думки щодо його
інфраструктури, існує і розвивається, а тому можна говорити про бізнес
інформаційних продуктів, послуг, під яким розуміється не тільки торгівля і
посередництво, а й виробництво.
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Тема № 4.
Мережеві інформаційно-пошукові системи ЛІГА. Основи роботи з
інформаційно-пошуковою системою ЛІГА:ЗАКОН.
В науковій літературі часто використовуються терміни “система”,
“система
управління”,
“автоматизована
система
управління”,
“автоматизовані інформаційні системи”.
Слово “система” походить від грецького systema, що означає ціле,
складене з частин чи множини елементів, зв'язаних один із одним і
утворюючих певну цілісність, єдність.
Під системою розуміється сукупність зв'язаних між собою та із
зовнішнім середовищем елементів чи частин, функціонування яких
спрямоване на одержання конкретного корисного результату.
Відповідно до цього означення практично кожний об'єкт будь-якої
природи можна розглядати як систему, яка прагне у своєму функціонуванні
до досягнення певної мети. Як приклад можна назвати систему освіти,
енергетичну, транспортну, економічну та інші системи.
Для системи характерні такі основні ознаки:
- складність;
- подільність;
- цілісність;
- різноманіття елементів і різниця їх природи;
- структурованість.
Складність системи залежить від множини вхідних у неї компонентів,
їх структурної взаємодії, а також від складності внутрішніх і зовнішніх
зв'язків та динамічності.
Подільність системи означає, що вона складається з ряду підсистем чи
елементів, виділених за певними ознаками і відповідаючих конкретним цілям
і задачам.
Цілісність системи означає, що функціонування множини елементів
системи підпорядковане єдиній меті.
Різноманіття елементів системи і різниця їх природи зв'язані з їх
функціональною специфікою та автономністю. Наприклад, у матеріальній
системі, зв'язаній із перетворенням матеріально-енергетичних ресурсів,
можуть бути виділеними такі елементи, як сировина, основні і допоміжні
матеріали, паливо, напівфабрикати, запасні частини, готова продукція,
трудові та грошові ресурси.
Структурованість системи означає наявність встановлених зв'язків і
відношень між елементами всередині системи, розподіл елементів системи за
рівнями ієрархії.
Управління — найважливіша функція, без якої немислима
цілеспрямована діяльність будь-якої системи (підрозділу, підприємства,
організації, території).
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Система, яка реалізує функції управління, називається системою
управління. Найважливішими функціями, які реалізуються цією системою, є
прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль та регулювання.
Управління зв'язане з обміном інформацією між компонентами системи,
а також системи з навколишнім середовищем. У процесі управління
одержуються відомості про стан системи в кожний момент часу, про
досягнення (чи не досягнення) заданої мети для того, аби впливати на
систему для забезпечення виконання управлінських рішень.
Інформаційна система — це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків
прямого і зворотного інформаційного зв'язку об'єкта, методів, засобів,
фахівців, які беруть участь у процесі опрацювання інформації і вироблення
управлінських рішень.
Інформаційна система є системою інформаційного обслуговування
працівників управлінських служб і виконує технологічні функції з
накопичення, збереження, передавання та опрацювання інформації. Вона
створюється, формується і функціонує в регламенті, визначеному методами і
структурою управлінської діяльності, прийнятою на конкретному об'єкті,
реалізує мету і задачі, які стоять перед ним.
Сучасний рівень інформатизації суспільства передбачає використання
новітніх технічних, технологічних, програмних засобів у різних
інформаційних системах конкретних об'єктів.
Автоматизована інформаційна система є сукупністю інформації,
математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних
засобів і фахівців, призначених для опрацювання інформації і прийняття
управлінських рішень.
Створення автоматизованих інформаційних систем сприяє підвищенню
ефективності і забезпечує якість управління. Найбільша ефективність
автоматизованих інформаційних систем досягається при оптимізації планів
роботи, швидкому виборі оперативних рішень, чіткому маневруванні
матеріальними і фінансовими ресурсами тощо. Тому процес управління в
умовах функціонування автоматизованих інформаційних систем ґрунтується
на математично-організаційних моделях, які більш-менш адекватно
відображають характерні структурно-динамічні властивості об'єкта.
Адекватність моделі означає насамперед її відповідність об'єкту в розумінні
ідентичності поведінки об'єкта, який моделюється, в умовах, що імітують
реальну ситуацію відносно врахованих в задачі характеристик і властивостей.
Безумовно, повного повторення об'єкта в моделі бути не може, проте
несуттєвими для аналізу та прийняття управлінських рішень деталями можна
нехтувати.
Досвід
створення
автоматизованих
інформаційних
систем,
впровадження в практику оптимізаційних методів, формалізація ситуацій
різних процесів, оснащення різних структур сучасними обчислювальними
засобами докорінно змінили технологію інформаційних процесів в
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управлінні. Повсюдно створюються автоматизовані інформаційні системи
управлінської діяльності.
Відповідно до рівня системи управління виділяються галузеві,
територіальні і міжгалузеві автоматизовані інформаційні системи, які
одночасно є системами організаційного управління, але вже наступного —
більш високого рівня ієрархії.
Галузеві автоматизовані інформаційні системи функціонують у сферах
промислового та агропромислового комплексів, у будівництві, на транспорті,
в системі органів внутрішніх справ тощо. Ці системи розв’язують задачі
інформаційного обслуговування апарата управління відповідних відомств.
Територіальні автоматизовані інформаційні системи призначені для
управління
адміністративно-територіальними
районами.
Діяльність
територіальних систем спрямована на якісне виконання управлінських
функцій у регіоні, формування звітності, видачу оперативних відомостей
місцевим державним і господарським органам.
Міжгалузеві автоматизовані інформаційні системи є спеціалізованими
системами функціональних органів управління. Маючи у своєму складі
потужні обчислювальні комплекси, міжгалузеві багаторівневі автоматизовані
інформаційні системи забезпечують розробку соціально-економічних і
господарських прогнозів, державного бюджету, здійснюють контроль
результатів і регулювання діяльності всіх ланок господарства, а також
контроль наявності і розподілу ресурсів.
Сучасний розвиток інформатизації в області управлінської діяльності
вимагає єдиних підходів до розв’язування організаційних, технічних і
технологічних проблем. Основними факторами, які визначають результати
створення і функціонування автоматизованих інформаційних систем і
процесів, є:
- активна участь людини — фахівця — у системі автоматизації
опрацювання інформації та прийнятті управлінських рішень;
- наявність науково обґрунтованої програмно-технічної, технологічної
платформи, реалізованої на конкретному об'єкті;
- створення і впровадження наукових і прикладних розробок в області
інформатизації відповідно до вимог користувачів;
- формування умов організаційно-функціональної взаємодії та її
інформаційне, математичне, системне і програмне забезпечення;
- постановка і розв’язування конкретних практичних задач в області
управління з урахуванням заданих критеріїв ефективності.
Визначаючи автоматизовану інформаційну систему як організовану для
досягнення загальної мети сукупність фахівців, засобів обчислювальної та
іншої техніки, математичних методів і моделей, інтелектуальних продуктів і
їх описів, а також способів і порядку взаємодії зазначених компонентів, варто
підкреслити, що головною ланкою і керуючим суб'єктом у перерахованому
комплексі елементів була, є і залишається людина, фахівець. Проте сучасні
фахівці, які працюють у комп'ютеризованому середовищі, відрізняються від
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тих, що трудилися декілька років тому, коли переважною була технологія
централізованого опрацювання інформації в умовах обчислювальних
центрів. Насамперед, у нинішніх умовах функціонування нових
інформаційних технологій немає чіткого розмежування між користувачем
системи, постановником задач, оператором, програмістом, представником
обслуговуючого технічного персоналу. Більше того, упала нездоланна
донедавна стіна між розроблювачем і користувачем автоматизованих
інформаційних систем. Сьогодні існують готові інструментальні програмні
засоби, які дозволяють методом інтерпретації швидко розробляти власні
програмно-орієнтовані продукти — пакети прикладних програм. Для цього
потрібно бути насамперед хорошим фахівцем у своїй області і меншою
мірою володіти програмуванням. На допомогу користувачу все активніше
впроваджується об’єктно-орієнтований підхід, який дозволяє працювати з
тими різновидами первинних документів, які були характерними до
впровадження автоматизованих інформаційних систем.
Такий стан став можливим завдяки стрімкому поширенню персональних
комп’ютерів та інших компактних і відносно дешевих засобів
обчислювальної техніки.
З'явилася можливість об’єднувати персональні комп’ютери у мережу,
що створює користувачу якісно нові умови для проведення оперативного
аналізу відповідних ситуацій, а в сполученні із суперЕОМ ці можливості
практично необмежені.
Системи
комплексного
інформаційно-правового
забезпечення
покликані забезпечити кожну організацію чи підприємство всім спектром
актуальної ділової і правової інформації, необхідною для прийняття рішень.
Ці системи надають нормативно-правову, консультаційну, довідкову,
термінологічну, фінансову і новинну інформацію в актуальному стані:
- ЛІГА:ЕЛІТ - орієнтована на роботу будь-якого підприємства. Пропонує
індивідуальні рішення (у вигляді шаблонів інтерфейсу) для забезпечення
інформацією таких підрозділів організації, як бухгалтерія, юридичні та
економічні підрозділи, відділ кадрів, а також менеджерів середньої і вищої
ланки, що приймають рішення;
- ЛІГА:БІЗНЕС - система комплексного інформаційно-правового
забезпечення бізнес-структури будь-якого рівня. Не містить зайвої
інформації, оснащена зручними і зрозумілими путівниками-навігаторами за
документами. За бажанням доповнюється інформацією про банкрутство і
ліквідацію підприємств;

ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ в основному призначена для великих
підприємств, які мають філії чи представництва в регіонах. Вона дозволяє
створювати власну, постійно оновлювану базу внутрішніх документів
корпорації, інтегровану з правовою базою ЛІГА:ЗАКОН, з розподілом прав
доступу до неї різних підрозділів (варіанти “Центр”, “Центр – Регіони”,
“Центр - Регіони – Центр”).
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Системи ЛІГА оновлюються:
- щоденно за допомогою E-mail;
- через FTP-сервер оновлень систем ЛІГА;
- 1, 2 і 4 рази на місяць на CD-диску кур'єрською поштою чи через
сертифікованих дилерів.
Розглянемо ці групи систем ЛІГА більш докладно.
ЛІГА:Бухгалтер - спеціалізована інформаційно-правова система,
призначена для щоденної роботи бухгалтерів, аудиторів, консультантів,
підприємців.
Інформаційне наповнення системи:
- нормативно-правова інформація за напрямами: “Національні
стандарти”, “Бухгалтерський облік”, “Податки. Збори. Платежі”,
“Підприємницька діяльність”;
- консультації та коментарі з питань бухгалтерського і податкового
обліку (з більше ніж 20 періодичних видань);
- довідники - різні класифікатори, плани рахунків, ставки зборів, тарифи,
курси валют тощо;
- форми для бухгалтера - форми бухгалтерського документообігу,
підтримувані в актуальному стані, з довідковою інформацією щодо їх
заповнення (форми бухгалтерської, податкової і статистичної звітності,
первинні документи, облікові документи, реєстри, а також форми облікових
реєстрів для різних підприємств, розрахункові документи, а також різні
довідки, реєстри, повідомлення);
- типові договори;
- термінологічний словник - визначення термінів, що зустрічаються в
нормативних актах;
- “Підсумки тижня” - щотижневі і щомісячні аналітичні огляди
законодавства та економічної преси.
ЛІГА:Бухгалтер має традиційні для інформаційно-правових систем види
пошуку документів: за реквізитами (вид, назва, номер, дата чи період
прийняття, реквізити реєстрації в Міністерстві юстиції України тощо), за
контекстом - миттєвий контекстний пошук будь-якого слова чи
словосполучення в документах та абзацах.
Система також оснащена зручними інструментами для аналітичної
роботи з документами:
- механізм “ПОРТФЕЛІ” для створення і ведення власних
спеціалізованих добірок;
- різноманітні види закладок із можливістю розміщення коментарів.
Серед додаткових функціональних можливостей системи: вбудований
перекладач (укр./рос., укр./англ., рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу,
конвертор валют.
ЛІГА:ЗАКОН Класик - професійна правова система ряду ЛІГА:ЗАКОН
із законодавства України. Призначена для юристів державних закладів,
бюджетних організацій, місцевих органів самоврядування, судів, бібліотек,
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навчальних закладів неекономічного профілю, нотаріальних контор та інших
організацій, де потрібні документи із загального законодавства.
Інформаційне наповнення системи:
- всі нормативно-правові акти, прийняті Президентом України,
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;
- всі документи міністерств і відомств, зареєстровані в Міністерстві
юстиції України;
- усі кодекси України в контрольованому стані;
- усі міжнародні угоди, що діють в Україні.
ЛІГА:ЗАКОН Класик має класичні для правових систем види пошуку
документів: за реквізитами (вид, назва, номер, дата чи період прийняття,
реквізити реєстрації в Міністерстві юстиції України тощо), за контекстом миттєвий контекстний пошук будь-якого слова чи словосполучення в
документах та абзацах. Усі нормативно-правові документи перебувають у
контрольованому стані (з усіма змінами і доповненнями) з можливістю
переглядання тексту документа на будь-яку дату редакції.
Система містить прості і зручні інструменти роботи з документами та
списками, можливість ведення власних аналітичних добірок, вбудований
перекладач (укр./рос.), різні шаблони інтерфейсу з можливістю створення
власних шаблонів.
ЛІГА:Бізнес - система комплексного інформаційно-правового
забезпечення діяльності підприємства призначена для задоволення запитів
будь-якої категорії користувачів, які використовують у своїй роботі різного
роду бізнес-інформацію, а також для вирішення питань забезпечення
підприємств малого і середнього бізнесу всім спектром актуальної
інформації.
Система включає інформацію з основних напрямів господарської
діяльності, що дозволяє забезпечити інформаційну підтримку прийняття
рішень у будь-якій сфері бізнес-діяльності.
Інформаційне наповнення системи:
- нормативно-правова інформація, яка регулює господарську та
адміністративну діяльність бізнес-компанії (організація і ліквідація
підприємств, податки, бухгалтерський облік, ліцензування, сертифікація,
трудове право, зовнішньоекономічна діяльність тощо);
- судова практика;
- широкий спектр консультаційної і довідкової інформації, коментарі
фахівців, огляди преси тощо;
- типові договори та форми, готові до роботи;
- форми для бухгалтера;
- термінологічний словник - визначення термінів, що зустрічаються в
нормативних актах;
- “Підсумки тижня” - щотижневі та щомісячні аналітичні огляди
законодавства та економічної преси;
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- унікальна інформаційна служба “БЮРО НОВИН”, що є щогодинною
електронною газетою новин.
ЛІГА:Бізнес - це класичний набір пошукових функцій систем ЛІГА,
унікальний спосіб подання редакції документів, прості і зручні інструменти
для роботи з документами та списками. Зручна навігація всією базою чи за
списками знайдених документів (Динамічний НАВІГАТОР, Путівник,
Тематичні напрямки та ін.).
Додаткові функціональні можливості системи: можливості аналітичної
роботи з документами і списками, статистичний аналіз документів, вбудовані
перекладачі (укр./рос., укр./англ., рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу з
можливістю створення власних шаблонів, конвертор валют.
База "Банкрутство підприємств" постачається додатково до системи
ЛІГА:Бізнес. База містить інформацію про банкрутство більше 35 тисяч
підприємств,
опубліковану
в
періодичних
офіційних
виданнях,
розпочинаючи з червня 1992 року – з дня набуття чинності Закону України
“Про банкрутство”. Для кожного підприємства, оголошення про банкрутство
і ліквідацію якого було опубліковане, створюється “Картка підприємства”, у
якій накопичується інформація про всі оголошення, що стосуються даного
підприємства, з датами їхньої публікації, з можливістю виходу на тексти цих
оголошень.
ЛІГА:ЗАКОН Професіонал - сучасна професійна правова система,
призначена для оперативного доступу до всього спектра актуальної правової
інформації й оснащена різними інструментами для аналітичної роботи з
правовою інформацією. ЛІГА:ЗАКОН Професіонал - це професійна система
для роботи юристів.
Ця система має зручні інструменти для професійної роботи з
нормативними документами. За її допомогою можна:
- переглянути кожну з існуючих редакцій документа;
- створити свої власні добірки документів (механізм “ПОРТФЕЛІ”);
- побачити зв'язки одного нормативного документа з іншими
(можливість побудови графічних зв'язків);
- довідатися про нові надходження документів у систему (Сервіс
“РЕФЕРЕНТ”).
Додаткові функціональні можливості: вбудований перекладач (укр./рос.,
укр./англ., рос./англ.), різні шаблони інтерфейсу з можливістю створення
власних шаблонів.
ЛІГА:ЗАКОН Професіонал орієнтована на розв’язування широкого
спектра завдань при забезпеченні якісною інформаційно-правовою
підтримкою будь-якого виду діяльності.
Інформаційні розділи системи:
1. “Загальне законодавство” містить документи, прийняті:
- вищими органами державної влади України (Верховною Радою
України - з 1990 р., Президентом України - з 1991 р., Кабінетом Міністрів
України - з 1991 р.);
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- міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади, а
також зареєстровані в Міністерстві юстиції України з 1 січня 1993 р.;
- законодавчими і виконавчими органами влади СРСР і УРСР, які не
втратили чинності до сьогодні.
2. “Податкове право” містить такі документи:
- роз’яснення, листи, накази та інструкції Державної податкової
адміністрації України;
- постанови, листи і телеграми Національного банку, Міністерства
фінансів, інші документи фінансового права, що не реєструються в
Міністерстві юстиції України;
- документи фінансового права, прийняті вищими органами державної
влади, а також прийняті міністерствами і відомствами та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України.
3. “Кодекси” - всі чинні кодекси України в контрольному стані.
4. “Митне право” - документи, що регламентують митне право, видані
Державною митною службою, вищими органами влади, міністерствами і
відомствами.
5. “Міжнародні угоди” - чинні в Україні міжнародні угоди, договори,
конвенції та інші документи міжнародного права починаючи з 1815 р.
6. “Законопроекти і коментарі” - містить проекти законів і постанов
Верховної Ради із коментарями аналітиків і надає можливість відстеження
хронології їх проходження.
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