
вдосконалити існуючі методи підготовки службово-розшукових собак. Важливим напрямом у розвитку кінологічних підрозділів в Україні є участь вітчизняних кінологічних служб у різного роду міжнародних заходах за участі інших зарубіжних кінологічних підрозділів: це співпраця щодо спільної підготовки кінологічних команд, залучення до міжнародних змагань тощо.
Список бібліографічних посилань1. Мордюшенко С. М. Специфіка та психологічні особливості діяльності кінологічної служби. Вісник Національного університету 

оборони України. 2013. № 3. С. 245-252.2. Корнійчук О. О., Гайдук С. В. Професійна підготовкакінологічних команд митних органів Митного Союзу Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан. Вісник 
Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_4_8 (датазвернення: 26.10.2018).3. Особый отряд полиции // Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан. 25.06.2014. URL: http://mediaovd.kz/ru/ ?р=4687 (дата звернення: 26.10.2018).
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необхідним базовим елементом для підготовки майбутнього правоохоронця та вироблення в нього практичних навичок, необхідних для ефективного розкриття злочинів. Зокрема, значної уваги необхідно приділяти підготовці працівників кінологічних служб, бо саме за допомогою сил та засобів кінологічної служби, зокрема НП України, проводиться найефективніше розслідування злочинів, зокрема «по гарячих» слідах та затримання осіб винних у вчиненні злочину.Аналіз діяльності практичних працівників кінологічних служб та рекомендації, щодо усунення проблемних питань було висвітлено в працях наступних вчених: В. П. Бута, В. В. Вареника, Л. О. Гонтаренко, Г. С. Грибенюка, О. П. Євсюкова, М. А. Кришталя, Д. В. Лєбєдєва, С. М. Миронця, І. О. Полякова та ін. Але незважаючи на велику кількість наукових праць та методичних рекомендацій питання вдосконалення практичних навичок працівників кінологічної служби є актуальним і сьогодні.Актуальність даної тематики зумовлена, необхідністю подальшого вдосконалення діяльності працівників кінологічних служб з метою ефективного розкриття злочинів.Визначення переліку заходів для подальшого вдосконалення роботи кінологічних служб, необхідно виходячи з завдань, які постають перед ними.Згідно зі ст. 2 Закону України «Про національну поліцію» основним завданням НП України є:1. Забезпечення публічної безпеки та порядку, зокрема працівники кінологічних служб підрозділів НП України можуть залучатися для несення служби під час проведення масових заходів, забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення футбольних матчів.2. Охорона прав та свобод людини, а також інтересів суспільства та держави, зокрема конвоювання осіб підозрюваних у вчиненні злочину у супроводі конвою з службовою собакою.3. Протидія злочинності, зокрема затримання осіб підозрюваних у вчиненні злочину «по гарячих» слідах.4. Надання а межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з економічних , особистих, соціальних або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. [1]Згідно розділу ІІІ Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів України (далі -  КП України) основними функціями є:1. Участь працівників КП України в складі слідчо-оперативних груп (далі -СОГ) разом з службовими собаками.
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2. Постійне вдосконалення практичних навичок та умінь працівника кінологічної служби НП України.3. Розробка, вдосконалення планів діяльності КП України.4. Вивчення, узагальнення та вдосконалення вітчизняної практики з урахуванням зарубіжного досвіду.5. Забезпечення взаємодії КП НП України з кінологічними громадськими організаціями.6. Проведення господарських та санітарно-ветеринарних заходів щодо охорони здоров’я службових собак.7. Проведення науково-дослідної роботи з проблем кінологічної служби.8. Вдосконалення методики підготовки працівників КП НП України.9. Забезпечення використання службових собак під час:9.1. розшуку людей (правопорушників) за запаховими слідами;9.2. пошуку вибухівки, вибухових пристроїв та вогнепальної зброї;9.3. пошуку наркотичних засобів, наркотичних речовин та прекурсорів9.4. пошуку трупів чи їх залишків тощо. [2]Тому, для подальшого зміцнення та вдосконалення роботи кінологічних центрів, необхідно проведення такого комплексу заходів:1. Проведення по квартальних або щомісячних нарад з розгляду питань щодо вдосконалення діяльності КП НП України.2. Організація та проведення навчальних зборів, необхідних для проведення практичних занять та обміну досвідом між практичними працівниками.3. Організація та проведення практичних тестувань службових собак, виявлення рівня їх підготовленості та бойової готовності.4. Організація та проведення змагань між територіальними підрозділами КП НП України.5. Підготовка службових собак для застосування у розкритті кримінальних правопорушень, виявленні вибухівки, вогнепальної зброї, наркотичних речовин, пошуку трупів, при патрулюванні тощо.Як, висновок можна сказати, що ефективне методичне та практичне забезпечення діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України дасть змогу практичним
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працівникам більше повно та неупереджено виконувати завдання та функції покладені на них державою. Зокрема, проведення практичних тренінгів, семінарів дасть змогу практичним працівникам обмінятися досвідом, вдосконалити свої практичні уміння та навички з урахуванням зарубіжного досвіду.
Список бібліографічних посилань1. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-УШ // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 08.11.2018).2. Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України : наказ МВС України від 01.11.2016 № 1145 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1544-16 (дата звернення: 08.11.2018).
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