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В умовах прагнення України бути повноправним членом світового співтовариства, 
основними завданнями сьогодення є дотримання світових стандартів у сфері охорони 
об’єктів інтелектуальної власності та створення такого механізму регулювання відносин у 
цій сфері, який за умов відповідності міжнародним вимогам служив би національним 
інтересам. Програмне забезпечення, яке в умовах стрімкого технологічного розвитку 
постійно удосконалюється відповідно до вимог сучасності, є тим об’єктом інтелектуальної 
власності, який зазнає найбільшого впливу від правопорушень, що, в свою чергу, обумовлені 
суттєвою різницею між витратами інтелектуальних ресурсів на створення комп’ютерних 
програм та витратами на їх незаконне копіювання та розповсюдження. 

Теорія і практика свідчить, що одним із дієвих і традиційних напрямів удосконалення 
протидії злочинам є покращення її теоретичного забезпечення, що досягається за допомогою 
приділення з боку науковців належної уваги.  

Проблематика оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з незаконним 
відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм майже не знайшла свого 
відображення в наукових працях вчених. Окремі проблеми розглядалися вченими 
фрагментарно здебільшого в контексті протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності. 

Зокрема, серед вітчизняних науковців у сфері оперативно-розшукової діяльності в 
різних аспектах проблемам протидії злочинам, пов’язаним з порушенням прав 
інтелектуальної власності приділяли увагу Д. К. Антонов, С. Г. Гордієнко, О. Б. Єліферов, 
В. А. Сандул, Р. П. Томма, Ю. Ю. Федоришина, О. М. Юрченко та інші.  

Перелічені обставини зумовлюють актуальність і вибір теми проведення комплексного 
монографічного дослідження питання оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним 
з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм. 

Метою вказаного дослідження пропонується визначити обґрунтування теоретичних 
положень і розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення процесу 
оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з незаконним відтворенням та 
розповсюдженням комп’ютерних програм. 

Для досягнення зазначеної мети пропонується вирішити такі задачі: 
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– здійснити аналіз стану наукової розробленості теми; 
 надати оперативно-розшукову характеристику злочинам, пов’язаним з незаконним 

відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм; 
 надати пропозиції щодо удосконалення правових засад оперативно-розшукової 

протидії злочинам, пов’язаним з незаконним відтворенням та розповсюдженням 
комп’ютерних програм; 

 надати пропозиції щодо удосконалення організації оперативного обслуговування 
сфери інтелектуальної власності підрозділами кримінальної поліції; 

 визначити напрямки підвищення ефективності використання позаштатних негласних 
працівників оперативних підрозділів Національної поліції під час виявлення злочинів, 
пов’язаних з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм; 

 охарактеризувати особливості оперативного пошуку ознак злочинам, пов’язаним з 
незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм; 

 розглянути зміст тактики оперативно-розшукового документування злочинної 
діяльності, пов’язаної з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм; 

 розкрити тактичні особливості реалізації матеріалів оперативної розробки щодо 
злочинів, пов’язаних з незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм. 

На нашу думку, визначені нами напрями дослідження нададуть змогу вирішити 
наукове завдання у вигляді теоретично сформульованих та емпірично доведених положень і 
рекомендацій щодо оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з незаконним 
відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм. 
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АНАЛІЗ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

У час реформування системи правоохоронних органів, а також при активному 
залученні працівників Національної поліції до участі у антитерористичної операції проблеми 
безпеки поліцейських стоять особливо гостро та становлять національні інтересі держави. 

Згідно до стаття № 3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Реалії 
сьогодення, не проста політико-економічна ситуація у державі та підвищенні криміногенної 
обстановки в Україні вимагають від держави рішучих заходів що до забезпечення 
національної безпеки та, в особливу чергу, безпеки правоохоронців.  

За останні роки різко збільшилась кількість фактів групових порушень громадського 
порядку, а також різного роду нападів на працівників МВС, тому дуже різко постає питання 
забезпечення публічного порядку та законності і, як наслідок, – забезпечення особистої 
безпеки поліцейських у екстремальних умовах. 

Актуальність проблеми роботи полягає у забезпеченні ефективної протидії 
небезпекам під час надзвичайних ситуацій та захисту людей від них. Працівникам поліції 
необхідно більш якісно та ефективно виконувати службові обов’язки у зоні надзвичайної 
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