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Постановка проблеми. Серед багатьох актуальних теоретичних про
блем, що мають суттєве науково-практичне значення, важливе місце нале
жить екологічній функції держави. Відносно новим явищем у регламента
ції екологічної функцій держави стало закріплення в Конституції України 
[8] положень, у яких зазначається, що забезпечення екологічної безпеки та 
підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи -  катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

Однією з основних екологічних функцій держави є реалізація комплексу 
адміністративно-правових заходів щодо забезпечення екологічної безпе-
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ки, а саме: діяльність у сфері охорони та покращання стану навколиш
нього середовища, регулювання природокористування, підтримання 
екологічної рівноваги та захисту екологічних прав громадян.

Зазначена функція держави лише в останні роки стала предметом 
спеціальних наукових досліджень. У юридичній літературі державна 
діяльність із забезпечення екологічної безпеки також не визнавалася са
мостійною функцією. Лише наприкінці ХХ ст. екологічна функція дер
жави стає предметом самостійних досліджень в адміністративному праві. 
На цей період також припадає початок розвитку системи природоохо
ронних органів держави, громадських організацій та екологічного зако
нодавства, а вказаний напрям діяльності держави визнається однією з 
основних функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення 
екологічної безпеки ґрунтовно розглядали такі вчені, як: В.І. Андрейцев, 
Б.М. Данилишин, В.І. Ізмалков, А.Б. Качинський, М.М. Кисельов, 
Б.Г. Розовський, О.М. Хіміч, Є.В. Хлобистов, Ю.С. Шемшученко та інші. 
Однак проблеми забезпечення екологічної безпеки у своїй більшості не 
пов'язувалися з аналізом відповідної адміністративно-правової функції 
держави.

Формування цілей. Нашою метою є визначення поняття механізму 
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки, дослідження 
основних складових механізму адміністративно-правового забезпечення 
екологічної безпеки та здійснення аналізу компетенції органів державної 
влади та місцевого самоврядування, що забезпечують екологічну безпеку.

Виклад основного матеріалу. Поняття адміністративно-правового 
забезпечення та його механізму в теорії права являє собою методологічну 
категорію, що забезпечує наукове бачення таких філософсько-орієнтованих 
явищ правової дійсності, як правовідносини, юридичні норми, акти реа
лізації та застосування прав і обов'язків тощо. Спеціалісти багатьох галузей 
знань, зокрема й у галузі права, для найбільш оптимального визначення 
частин цілого, що взаємодіють, здебільшого вживають термін «механізм».

Поняття «механізм правового забезпечення» одним із перших у на
уку права ввів С.С. Алексєєв, розкривши також і його зміст. На погляд 
ученого, під механізмом правового забезпечення слід розуміти взяту в 
єдності сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується 
правовий вплив на суспільні відносини [2, с. 30]. А сам процес правового 
забезпечення складається із кількох стадій: 1) регламентація суспільних 
відносин; 2) дія норм права, унаслідок якої виникають та змінюються 
правові відносини; 3) реалізація суб'єктивних прав і обов'язків. Крім цьо
го, виділяють і четверту факультативну стадію -  застосування норм, тоб
то індивідуальні приписи застосування норм права.
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Із названими стадіями забезпечення взаємодіють три основні його 
елементи або частини механізму: юридичні норми, правовідносини та 
акти реалізації суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Разом із пра
вовою культурою, правосвідомістю та іншими вони перебувають у послі
довному, закономірному зв'язку та утворюють єдину систему юридичних 
засобів, здатних впливати на суспільні відносини.

В.Н. Протасов, увівши в науковий обіг термін «механізм правового 
впливу», визначив його поняття, обґрунтувавши пряме його відношення 
до встановлення заборон на певні дії, правоздатність суб'єктів права, а 
також компетенцію посадових осіб певних органів і взаємозв'язки між 
учасниками суспільних відносин у вигляді правовідносин [14, с. 85].

В.М. Горшеньов у одному з досліджень доходить висновку, що під 
механізмом правового забезпечення розуміються способи реалізації пра
ва, впливу та їх проміжні ланки -  правовідносини, що переводять норма
тивність права до впорядкування суспільних відносин [6, с. 154].

Отже, загальнотеоретичні положення наукових праць названих 
учених і стали підґрунтям для визначення механізму адміністративно- 
правового забезпечення.

Аналізуючи механізм адміністративно-правового забезпечення,
В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко зазначають, що комплекс державно- 
правових механізмів забезпечує загальне функціонування правової сис
теми. На сьогодні діє ціла низка детермінованих правових механізмів: 
механізм дії права, механізм правового забезпечення, механізм соціаль
ного управління, механізм правотворчості, механізм державного управ
ління, механізм правого впливу та механізм забезпечення правових ре
жимів. Так, до частини режиму законності як складової механізму забез
печення правового режиму вчені відносять утворення організаційно- 
структурного характеру та організаційно-правові методи [7, с. 152].

І.П. Голосніченко під механізмом адміністративно-правового забез
печення розуміє сукупність адміністративно-правових заходів, що здійс
нюють вплив на суспільні відносини, які виникають у процесі реалізації 
виконавчої влади. До його структурних елементів учений відносить нор
ми адміністративного права, акти тлумачення норм адміністративного 
права, адміністративно-правові відносини та акти реалізації адміністра
тивно-правових норм і відносин [5, с. 75].

На нашу думку, найбільш слушною є позиція Ю.О. Тихомирова, 
який, ураховуючи сучасні суспільні відносини, досліджує систему адмі
ністративно-правового забезпечення (механізм забезпечення, підзакон- 
ний характер адміністративно-правового забезпечення та адміністратив
но-правові режими на підставі аналізу процесів, що пов'язані з динамі
кою державного управління, розкриває її співвідношення з механізмом 
адміністративно-правового управління) [15, с. 174].
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Виходячи з наведеного, вважаємо, що під механізмом адміністрати
вно-правового забезпечення екологічної безпеки можна розуміти цілісну 
систему правових заходів, за допомогою яких здійснюється нормативне 
впорядкування організації й функціонування об'єктів управління, вплив 
на суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки для 
виконання суб'єктами встановлених обов'язків щодо охорони навколиш
нього середовища, захисту екологічних прав і свобод громадян в умовах 
дії спеціальних адміністративно-правових режимів.

Уважаємо за доцільне охарактеризувати також складові механізму 
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки. Це важли
во ще й тому, що ускладненість цього механізму пояснюється багаторів
невою структурою системи органів, до компетенції яких тією чи іншою 
мірою віднесені завдання щодо забезпечення екологічної безпеки, їх фу
нкціонування в умовах чисельних адміністративно-правових режимів і 
наявністю значної кількості різноманітних нормативно-правових актів, 
що регулюють відносини у зазначеній сфері.

На наш погляд, складна структура та постійний розвиток механізму 
адміністративно-правового забезпечення, поява або зміщення актуально
сті та ролі його окремих складових і зумовлюють необхідність аналізу 
різних точок зору вчених.

Так, С.С. Алексєєв до елементів (складових) механізму правового за
безпечення відносить: правові відносини, юридичні норми, нормативні 
юридичні акти, акти реалізації суб'єктивних юридичних прав і 
обов'язків, правову культуру та правосвідомість, що в закономірному та 
послідовному зв'язку створюють єдину систему впливу юридичних засо
бів на суспільні відносини [2, с. 35].

До елементів механізму правового забезпечення, на погляд А.М. Вітченка, 
належать акти застосування права, норми права різного призначення, 
діяльність посадових осіб і організацій щодо втілення їх у життя [4, с. 42].

І.І. Веремеєнко до складу механізму правового забезпечення як його 
невід'ємну частину відносить не тільки діяльність державних і громадсь
ких організацій, а й нормативні акти цих організацій, що спрямовуються 
на втілення у соціальну практику юридичних норм [3, с. 51].

Ураховуючи викладене, вважаємо, що до основних складових механізму 
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки слід віднести:
1) норми адміністративного законодавства, зокрема й відомчих нормативних 
актів із питань охорони навколишнього середовища; 2) природоохоронні 
адміністративно-правові відносини управлінського характеру; 3) практичну 
діяльність апаратів, служб та окремих працівників правоохоронних і 
природоохоронних щодо забезпечення екологічних прав громадян. Уба
чається доцільним зазначити, що істотно впливають на дієвість цього
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механізму також загальні й галузеві принципи права, правосвідомість, 
правова культура та правова активність працівників.

Розглянемо основні складові механізму адміністративно-правового 
забезпечення екологічної безпеки більш детально. Так, адміністративно- 
правові норми являють собою правила поведінки, що встановлюються 
державою, метою яких є регулювання суспільних відносин. Оскільки 
вони виникають, змінюються або припиняються у сфері функціонуван
ня механізму виконавчої влади (у сфері державного управління), то їх 
прийнято називати управлінськими.

Регулююче призначення адміністративно-правових норм виявляється 
в тому, що вони можуть встановлювати, за яких умов відповідають вимо
гам закону певні дії, що вчиняються посадовими особами органів вико
навчої влади, державними й громадськими організаціями та громадяна
ми у сфері державного управління. Також слід зазначити, що в адмініст
ративно-правових нормах вказується, які дії робити можна, які необхід
но, а від яких варто утриматись.

Таким чином, у цих правових нормах або пропонується певний ва
ріант належної поведінки, або він дозволяється при дотриманні передба
чених нормами умов, або, нарешті, здійснення певних дій забороняється. 
Тим самим створюється правовий режим поводження сторін (учасників) 
управлінських суспільних відносин.

В адміністративних правовідносинах як основному елементі механізму 
адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки індивідуа
лізуються положення тієї або іншої норми адміністративного права, ви
значається характер, права, обов'язки, функції, завдання й відповідаль
ність учасників (суб'єктів і об'єктів управлінських відносин). Ці правові 
відносини впливають на управлінські процеси через волю й свідомість їх 
учасників (сторін), виступають як кінцевий результат узгодженості 
управлінського, підпорядкуючого й перетворюючого впливу з боку 
суб'єкта управління на об'єкти управління в процесі реалізації функцій і 
завдань державного управління [2, с. 178].

Право само по собі не може бути реалізовано без застосування відповід
них способів і засобів його забезпечення, тому органи виконавчої влади, 
державного управління, адміністрації органів місцевого самоврядування, 
їх уповноважені посадові особи, здійснюючи повсякденні функції й за
вдання державного управління, наділяються державно-владними повно
важеннями щодо застосовування в необхідних випадках примусових 
заходів або стимулювання добровільного виконання управлінських рішень.

Вирішальною особливістю адміністративно-правових відносин є те, 
що завжди однією зі сторін виступає носій юридично-владних повнова
жень відносно інших суб'єктів, якими його наділено адміністративно- 
правовими нормами. Адміністративно-правові відносини, зазвичай, фо-
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рмуються у сфері суспільного життя особливого характеру -  публічному 
(самоврядному і державному) управлінні, у зв'язку зі здійсненням своїх 
владно-розпорядчих функцій органами виконавчої влади. Вказана особ
ливість адміністративних правовідносин випливає зі змісту предмета 
адміністративно-правового регулювання.

Отже, доходимо висновку, що адміністративно-правові відносини 
завжди мають публічно-правовий характер, оскільки один з їх суб'єктів 
обов'язково має юридично-владні повноваження щодо інших учасників 
цих відносин, а виникнення адміністративно-правових відносин являє 
собою юридичний рівень прояву загальної волі держави в реальній пове
дінці конкретних суб'єктів.

Далі більш детально розглянемо систему органів законодавчої, вико
навчої влади та місцевого самоврядування, які за допомогою адміністратив
но-правових заходів здійснюють забезпечення екологічної безпеки Укра
їни. Організаційне та правове забезпечення екологічної безпеки є однією 
з важливих функцій державних органів та органів місцевого самовряду
вання. Компетенцію суб'єктів, які займаються проблемами забезпечення 
екологічної безпеки, та їх повноваження можна охарактеризувати через 
визначення системи (класифікацію) заходів, які ними використовуються.

Верховна Рада України відповідно до Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України» [13] визначає державну політику у сфері забез
печення екологічної безпеки та виконує інші функції, зокрема, й правового 
характеру: 1) визначає основні напрями державної політики в галузі охорони 
навколишнього середовища; 2) затверджує загальнодержавні екологічні 
програми; 3) визначає правові основи регулювання відносин у галузі охорони 
навколишнього середовища, у тому числі щодо прийняття рішень про 
обмеження, зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і 
об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього 
середовища; 4) визначає повноваження Рад, порядку організації та діяльності 
органів управління в галузі охорони навколишнього середовища, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; 
5) встановлює правові режими зон надзвичайної екологічної ситуації, 
статус потерпілих громадян та оголошує такі зони на території України.

Місцеві Ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [9] несуть відповідальність за стан навколишнього середовища на 
своїй території і в межах своєї компетенції: 1) дають згоду на розміщення 
на своїй території підприємств, установ і організацій у визначеному 
законом порядку; 2) затверджують із урахуванням екологічних вимог 
проекти планування й забудови населених пунктів, їх генеральні плани 
та схеми промислових вузлів; 3) видають і скасовують дозволи на 
відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого 
значення; 4) затверджують місцеві екологічні програми; 5) забезпечують
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інформування населення про стан навколишнього середовища, 
функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно- 
аналітичних систем.

Державна екологічна інспекція Міністерства екології і природних 
ресурсів України відповідно до покладених на неї завдань [11]: 1) здійснює 
узагальнення практики застосування екологічного законодавства та надає 
пропозиції щодо його вдосконалення; 2) проводить державний нагляд за 
додержанням вимог екологічного законодавства 3) має право складати 
протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про 
адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення;
4) надає приписи щодо зупинення дії чи анулювання дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на 
спеціальне використання природних ресурсів, викиди та скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів, 
поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне 
переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу, ліцензій на проведення 
землевпорядних та землеоціночних робіт, а також щодо встановлення 
нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього 
природного середовища; 5) вносить у встановленому порядку вимоги 
щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища, використання, 
відтворення та охорони природних ресурсів.

Прокуратура України згідно з положеннями Закону України «Про 
Прокуратуру України» [12] правозахисну діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища передусім спрямовує на: 1) захист 
життя і здоров'я громадян, навколишнього природного середовища від 
негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при 
поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для 
довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, зокрема 
при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;
2) відшкодування збитків, заподіяних природним ресурсам унаслідок 
порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання 
бюджетних та інших коштів, виділених на охорону навколишнього 
середовища, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і 
техногенних явищ та їх попередження; 3) захист інтересів громадян і 
держави у сфері земельних відносин шляхом комплексного застосування 
правозахисних, представницьких та кримінально-правових засобів 
прокурорського реагування на порушення закону.

Правозахисну діяльність органи прокуратури здійснюють із 
урахуванням стану законності, використовуючи статистичні та 
аналітичні дані відповідних контролюючих, правоохоронних, інших 
державних органів, даних моніторингу навколишнього середовища,

185



І В і сник  Луг ансь ко го  державного ун іве рси те ту  
внутр ішн і х  справ і мен і  Е.О. Д ідо ре нка

кадастрів природних ресурсів, Єдиного державного реєстру судових 
рішень, повідомлень засобів масової інформації, юридичних осіб і 
громадян про порушення екологічного законодавства.

Компетенція органів внутрішніх справ України щодо забезпечен
ня екологічної безпеки складається із сукупності повноважень у зазначе
ній сфері, які покладено на окремі структурні підрозділи міліції (служба 
дільничних інспекторів міліції, патрульна служба, карний розшук, служ
ба боротьби з економічною злочинністю, підрозділи дозвільної системи, 
підрозділи державної автомобільної інспекції, слідчі підрозділи) та Дер
жавної служби України з надзвичайних ситуацій.

У процесі правозастосовної практики діяльності органів внутрішніх 
справ використовуються різноманітні форми й методи боротьби з пору
шеннями природоохоронного законодавства. Серед них можна виділити: 
своєчасне запобігання, виявлення та припинення екологічних правопо
рушень, а також джерел екологічних забруднень, об'єктів, які становлять 
потенційну небезпеку для навколишнього середовища; здійснення ефек
тивного нагляду за зберіганням, транспортуванням і використанням 
високотоксичних, радіоактивних й інших небезпечних речовин; ретель
не розслідування екологічних злочинів та інші.

Висновки. Підсумовуючи наведене, необхідно зазначити, що під 
механізмом адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки 
можна розуміти цілісну систему правових заходів, за допомогою яких 
здійснюється нормативне впорядкування організації й функціонування 
об'єктів управління, вплив на суспільні відносини у сфері забезпечення 
екологічної безпеки з метою виконання суб'єктами встановлених обов'язків 
щодо охорони навколишнього середовища, захисту екологічних прав і свобод 
громадян в умовах дії спеціальних адміністративно-правових режимів.

До основних складових механізму адміністративно-правового забез
печення екологічної безпеки слід віднести: норми адміністративного 
законодавства, зокрема й відомчих нормативних актів з питань охорони 
навколишнього середовища; природоохоронні адміністративно-правові 
відносини управлінського характеру; практичну діяльність правоохо
ронних і природоохоронних апаратів, служб та їх окремих працівників 
щодо забезпечення екологічних прав громадян.
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ческая безопасность, окружающая среда, жологические права, административно- 
правовие норми, административно-правовие отношения.
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І В існик  Л уганського  державного ун іверсит ет у  
внут р іш н іх  справ ім ен і  Е.О. Д ідоренка

К о тагп ііб к уі У . ^  ЗаЬі^оV К.Р. ТЬе т е с Ь а п із т  о£ агїт іп ізіга ііу е  апгї 1е- 
даі епзигіпд о£ е ^ іг о п т е п іа і  зесигііу: сопсері апгї со тр о п еп із

ТЬе агіісіе іе£іпез іЬе сопсері о£ іЬе тесЬ ап ізт  о£ аітіпізігаіше а п і іедаі епзиг
іпд о£ епуігоптепіаі зесигііу аз а шЬоіе зузіет о£ іедаі теазигез Ьу шЬісЬ гедиіаіогу 
зігеатііпіпд о£ іЬе огдапігаііоп а п і £ипсііопіпд о£ £асі1іііез тападетепі, іЬе ітрасі оп 
зосіаі геіаііопз іп іЬе зрЬеге о£ е^ігоптепіаі зесигііу шііЬ іЬе а іт  о£ £и1£і11іпд зіаке- 
ЬоШегз зіаіиіогу гїиііез оп е^ігоптепіаі ргоіесііоп, ргоіесііоп о£ епуігоптепіаі гідЬіз 
а п і £гееіотз о£ сііігепз іп іЬе сопііііопз о£ іЬе зресіаі аітіпізігаіше-іедаі гедітез.

Ехатіпез іЬе т а р г  сотропепіз о£ іЬе тесЬ ап ізт  о£ аітіпізігаіше-іедаі епто- 
гоптепіаі зесигііу атопд шЬісЬ аге: погтз о£ агїтіпізігаіше Іаш, іпсіиііпд іЬе 
іерагітепіаі гедиіаііопз £ог іЬе ргоіесііоп о£ іЬе е^ ігоп теп і; епVІгоптепіа1 
тіпізігаіІVе-1едаI геіаііопз тападегіаі паіиге; Ьапіз-оп асіІVІіу гїеVІсез, зегтосез, апгї 
ргІVаіе іаш еп£огсетепі а п і епVІгоптепіа1 ргоіесііоп іо епзиге е^ігоптепіаі 
гідЬіз о£ сііігепз. Апаіугез іЬе сотреіепсе о£ зіаіе аиіЬогіііез апгї Іосаі зеІ£- 
доV еттепі, епзигіпд е^ ігоп теп іаі за£еіу, атопд шЬісЬ аге: іЬе Vе^кЬоVпа Кагїа 
о£ Цкгаіпе гїе£іпез іЬе зіаіе роіісу іп іЬе зрЬеге о£ епзигіпд епуігоптепіаі за£еіу апгї 
рег£огт оіЬег £ипсііопз, іпсіигїіпд о£ а Іедаі паіиге; ^оса1 Соипсііз аге гезропзіЬІе £ог 
іЬе епуігоптепі іп іЬеіг іеггііогіез; Зіаіе епуігоптепіаі Іпзресіогаіе о£ іЬе Міпізігу 
о£ есоіоду апгї паіигаі гезоигсез о£ Цкгаіпе саггіез оиі зіаіе зире^ізіоп оVе  ̂сотріі- 
апсе шііЬ е^ ігоп теп іаі іедізіаііоп; ТЬе Ргозесиіог'з о££ісе о£ Цкгаіпе саггіез оиі 
Ьитап гідЬіз асіІVІііез іп іЬе £іеШ о£ е^ ігоп теп іаі ргоіесііоп; іЬе Міпізігу о£ іпіег- 
паі А££аігз о£ Цкгаіпе сотреіепсе £ог епзигіпд е^ ігоп теп іаі зесигііу шЬісЬ сопзізіз 
о£ а сотЬіпаііоп о£ рошегз іп іЬіз агеа, аге аззідпегї іо зерагаіе зігисіигаі ипіі о£ іЬе 
роіісе апгї іЬе Зіаіе зе^ісе о£ ^к^аіпе £ог етегдепсу зііиаііопз.

Кеу шоггїз: тескапізт, автіпізігаііпе Іедаі еп-
иігоптепі, епоігоптепіаі іаш, автіпізігаііие Іаш, автіпізігаііие Іедаі геіаііопз, іке 
Уегккоппа Кава о/икгаіпе, Роса! Соипсііз, Зіаіе Іпзресіогаіе о/ іке М іп
ізігу о/ есоіоду апв паіигаі гезоигсез о/ икгаіпе, іке Ргозесиіог'з о//ісе о/икгаіпе, іпіег- 
паі А//аігз Ьовіез о/ икгаіпе.

удк зил2 ■ ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
С.В. Пеньков, І ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
А.В. Шендрик | ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС УКРАЇНИ

У статті розглянуто сутність та роль інформаційно-аналітичного забез
печення оперативних підрозділів ОВС. Окреслено основні завдання, що 
вирішуються за допомогою інформаційно-пошукових систем і підсистем, 
констатовано важливість належного володіння можливостями аналітичних 
інформаційно-пошукових систем та необхідність вдосконалення інформаційно- 
аналітичного забезпечення оперативних підрозділів ОВС, що реалізовують 
свої функціональні повноваження.

Ключові слова: інтегрований банк даних, інформаційно-аналітичне забезпечення, 
інформаційно-пошукові системи, оперативні підрозділи, оперативно-розшукова діяльність.
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