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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. 

Надійшла до редколегії 12.04.2019 
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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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ситуації. Актуальність дослідження визначається зростаючою значимістю в сучасних умовах 
високого рівня індивідуальної та групової бойової готовності до дій у надзвичайних ситуаціях. 
Складна політико-соціальна ситуація в країни та проведення антитерористичної операції на 
сході України, підвищення, за офіційними даними МВС України, рівня злочинності на 60 % та 
збільшення кількості вогнепальної нелегальної вогнепальної зброї у населення більше ніж у 
5 разів негативно впливають на стан безпеки у державі і, як наслідок, значно збільшують 
кількість екстремальних ситуацій в роботи національної поліції та ускладнюють їх наслідки. 
Такий негативний вплив може призвести до значних матеріальних збитків та людських втрат, 
навіть, у національному масштабі. Для протидії цим негативним явищам та забезпечення 
захисту населення необхідно постійне вдосконалення системи підготовки до дій у 
екстремальних ситуаціях. В цій системі, визначення готовності правоохоронних органів до 
протидії небезпекам у надзвичайних ситуаціях носить перспективний характер. 

Значення стану особистої безпеки поліцейських в екстремальних умовах є не тільки 
професійною проблемою, але й впливає й на національну безпеку України. Тому для 
покращення загального стану в цій галузі вкрай необхідні державні кроки в цій сфері, 
національне фінансування і докорінна зміна системи професійної підготовки в правоохоронних 
органах. Методи, методики та способи цього покращення є подальшою метою наукових 
досліджень кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 ХНУВС. 

Знання правил поведінки з громадянами, способів захисту себе і оточуючих в умовах 
виникнення екстремальної ситуації та вміння застосовувати їх на практиці – це той шанс, 
який може допомогти поліцейському з мінімальними фізичними і моральними втратами 
вижити в небезпечній ситуації та професійно виконати свої обов’язки. 

Отже, підводячи підсумки вище згаданого роботи полягає у необхідності удосконалення 
ступеню захищеності та безпечних дій правоохоронців в екстремальних ситуаціях. В системі 
службової підготовки Національної поліції України необхідно передбачити навчання 
особового складу при діях у екстремальних ситуаціях з урахуванням тенденцій перебігу та 
сучасних обставин та особливостей. Світовий досвід вказує на появу нових небезпек для 
правоохоронців під час виникнення екстремальних ситуацій і захист від них призводить до 
підвищення ефективності дій поліцейських та зниження рівня травматизму при виконанні цих 
дій. У кризових ситуаціях екстремального характеру поліцейський повинен володіти широким 
переліком тактичних способів та дій в залежності від зміни оперативної обстановки. 

Надійшла до редколегії 05.04.2019 
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