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Загалом, мобільний блокпост являє собою обладнаний броньований автомобіль чи 
спецавтомобіль із озброєним підрозділом на його борту, що призначені для безперервного 
контролю за рухом транспорту та осіб на дорогах. 

Основною його перевагою є ефект несподіванки. Місце розташування мобільного 
блокпосту вибирається таким чином, щоб це було неочікувано для громадян та водіїв 
транспортних засобів, що пересуваються. Після того, як його положення стає відомо, 
мобільний блокпост переміщується в інший район. 

На сьогодні мобільні блокпости обладнанні планшетами ОБА, новітньою 
автоматичною зброєю, спецзасобами та спецавтомобілями такі, як Кагуар, Козак, тощо, 
нічними тепловізорами, дронами (безпілотний літальний апарат). 

На сучасному етапі діяльність поліції не можлива без впровадження нових методів, в 
тому числі з використанням комп’ютерної техніки та оперативної комунікації. Досконале 
володіння ними наразі є необхідною умовою успішної роботи працівників національної 
поліції при несення служби. 
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В сьогоднішній час для України характерні тенденції до зростання особливо небезпечних 
злочинів, поява нових видів злочинної діяльності, тому криміногенна ситуація за останні роки 
зазнала значних змін. Відзначається зростання професіоналізму кримінальних елементів, 
жорстокість і цинізм при скоєнні злочинів, їх корислива спрямованість.  

Актуальність проблеми полягає в необхідності більш якісно і ефективно протидіяти 
злочинним проявам нового розвитку в структурі зброї і безпеки поліцейських. Показником 
ефективності в цьому виступає швидке затримання злочинців, без втрат особового складу. 
Найбільш істотним показником стану небезпеки для працівників поліції є кількість 
травмованих і загиблих працівників поліції під час виконання службових обов’язків. 

Ці показники невтішні, зокрема негативна тенденція травмованих та загиблих 
працівників поліції зберігається, тому що в порівнянні з 1991–2013 роком статистика 
збільшувалась потроху, то в 2014 році вона значно зросла. Виходячи з цього, існує 
необхідність значно покращити методику підготовки працівників поліції та забезпечити їх 
особисту безпеку.  

На сьогоднішній час в арсеналі підрозділів Національної поліції МВС України є 
наступні технології, такі як: 

1. Виріб «Мигдаль» – електронно-оптичний пристрій, призначений для високоточної 
стрільби з укриття в умовах обмеженої видимості і пересування. Він розроблений недавно 
фахівцями лабораторії озброєння і спецтранспорту Державного науково-дослідного 
інституту МВС України. На ствол даного вироби встановлюється мініатюрна відеокамера, 
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вона формує зображення в окремий блок, дозволяючи спостерігати те, що відбувається в 
візир, прикріплений до захисного шолому, і транслювати на екран монітора, встановлений, 
припустимо, на столі у командира штурмової групи. Боєць з групи захоплення може навіть з-
за рогу, попередньо оцінивши обстановку через візир, зробити прицільний постріл, не 
піддаючи при цьому на небезпеку своє життя, адже самого стріляючого не видно. Командир 
групи, на монітор якого транслюється зображення, виходячи з реальної обстановки, може по 
рації віддавати команди [2]. Тим самим забезпечувати повну безпеку особового складу. 

2. З інших високоефективних засобів є – електрошокер «ТESER» (Thomas Swift Electric 
Rifle + A для зручності), який необхідний для безпечного затримання правопорушників, які 
здійснюють супротив [1]. Це електрошокова зброя за технологією Shaped Pulse, що вперше 
розроблена фірмою Taser International. Ця технологія полягає в пробитті одягу розрядом 
(іскрою) малого струму, але високої напруги, і надалі пропущенні великого струму в 
порівнянні низької напруги, що дозволяє знизити потужність необхідної для досягнення 
фізіологічного ефекту, що, в свою чергу, дозволяє знизити ймовірність летального результату [2]. 

Наразі, в Україні електрошокер Taser потрапляє під ряд заборонених законом засобів 
самооборони. Немає висновку Міністерства охорони здоров’я про те, наскільки вони 
безпечні для здоров’я людини. Але якщо медики дадуть дозвіл на використання цього 
засобу, то його цілком можна застосовувати до правопорушників при охороні публічного 
порядку під час масових заходів [2]. 

У зв’язку з вищевикладеним хочу відзначити, що для поліпшення стану справ у 
правоохоронній діяльності на сучасному етапі слід удосконалити методи і форми протидії 
різної форми правопорушень, злочинів, екстремізму і тероризму. Тому, це є пріоритетним 
напрямком в правоохоронних органах, зокрема, органах та підрозділах Національної поліції. 
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