Пристрій являє собою жилет, оснащений системою відеофіксації, акумуляторною батареєю, що
забезпечує мінімум 4 години роботи, а також нагрудним ліхтарем, жорстким диском для зберігання
знятих матеріалів, Wi-Fi і GPS-модулем. Відеокамера обладнана інфрачервоним прожектором, що
дозволяє вести розвідку вночі або в темних приміщеннях.
З метою виконання собакою команд кінолога, на жилеті встановлені спеціальні вібраційні
мотори малої потужності, які вказують напрямок руху. За словами розробників, тварині досить
півтора-два місяці навчання, щоб точно виконувати команди оператора.
Жилет важить майже 1,7 кг та розрахований для використання середніх і великих собак
(придатними породами розробники назвали лабрадорів і німецьких вівчарок). Дальність передачі
даних залежить від зовнішніх чинників – вона не перевищує 45 м при роботі в підземних тунелях і
1 км на відкритій місцевості.
З огляду на те, що зображення з камери жилета передається через бездротовий модуль Wi-Fi,
оператор може отримувати його на будь-який сумісний пристрій – смартфон, планшет, комп’ютер
та інше.
В умовах ведення операції об’єднаних сил на сході України підвищується роль оснащення
саперних підрозділів, що залучаються для вирішення штурмових і розвідувальних завдань
спеціальними технічними засобами вітчизняного виробництва.
Аналогом зазначеного спеціального пристрою K9 C2SA може бути комплект малогабаритної
відеокамери з відеопередатчиком, що працює в діапазоні метрових хвиль, а також відеоприймача з
пристроєм відображення відеоінформації. Зазначений підхід дозволить значно підвищити
дальність передачі відеосигналу в умовах стислої міської забудови. За пристрій керування діями
службового собаки може бути використана професійна радіостанція з потужністю випромінювання
до 5 Ватт. Обов’язковим елементом є наявність GPS-модуля та засобів індивідуального захисту
службового собаки.
В умовах обмеженого часу в якості першого варіанту можна використати готові комплекти
спеціальних систем відеоспостереження виробництва ТОВ «Кітка ЛТД» з мінімальною їх
модернізацією. Таке рішення дозволить в умовах ліміту часу отримати ефективний аналог
спеціального пристрою K9 C2SA американського виробництва.
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ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В умовах реформування правоохоронної системи України постає питання вироблення дієвої
моделі забезпечення національної безпеки, яка б охоплювала всі можливі загрози не лише за
фактом їх виникнення, а й створення алгоритму дій, які б передували та попереджували їх.
Так, Глазов О.В. зазначає, що основними складовими забезпечення національної безпеки є:
1) захист державного ладу; 2) захист суспільного ладу; 3) забезпечення територіальної
недоторканності й суверенітету; 4) забезпечення політичної та економічної незалежності нації;
5) забезпечення здоров’я нації; 6) охорона громадського порядку; 7) боротьба зі злочинністю;
8) забезпечення техногенної безпеки і 9) захист від загроз стихійних лих [1, с. 45].
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Таким чином, з наведеного вище випливає, що одним з елементів підґрунтя забезпечення
національної безпеки є публічна безпека, яка направлена на захищення життєво важливих інтересів
людини і громадянина шляхом правомірної поведінки усіх суб’єктів адміністративно-правових
відносин (громадян, посадових осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, тощо).
Проте слід зазначити, що, на відміну від визначення «національна безпека», поняття «публічна
безпека» досі не знайшло свого закріплення на законодавчому рівні, тому його тлумачення
викликає суперечливі думки у науковців. Так, деякі з них ототожнюють визначення «публічна
безпека» та «громадська безпека» [2], а деякі зазначають, що «публічна безпека» є більш широким
поняттям і поглинає собою визначення «громадська безпека» [3]. Проте, на наш погляд, цікавою є
думка саме законодавця, який ототожнює визначення «громадський» та «публічний» [4].
Отже, визначимо основні риси публічної безпеки в рамках глобального забезпечення
національної безпеки України:
по-перше, євроінтеграційні процеси, що відбуваються зараз в нашій країні, вимагають
суттєвого оновлення термінологічної бази та переосмислення правових явищ. Введення терміну
«публічна безпека» розширює сферу можливого забезпечення національної безпеки та вводить її у
глобальне транснаціональне європейське середовище;
по-друге, забезпечення правопорядку, дотримання прав і свобод людини і громадянина,
встановлення пріоритету благополуччя населення є основними задачами публічної безпеки, тим
самим здійснюючи кореляцію з національною безпекою;
по-третє, досліджуючи феномен публічної безпеки з різних точок зору, які у критичному
поєднанні значною мірою доповнюють одна одну, можливо сформувати власне бачення даної
категорії та її місце у забезпеченні національної безпеки України.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
Необхідність підготовки висококваліфікованих військових фахівців обумовлена стрімким
розширенням міжнародного співробітництва України у сфері оборони та безпеки. Знання
особливостей і нових напрямків з питань забезпечення національної безпеки стає невід’ємною
складовою професійної підготовки військовослужбовців УДО України. У сучасному світі рівень
розвитку та безпека інформаційного простору країни є важливими факторами, що активно
впливають на стан політичної, економічної, воєнної, інформаційної й інших складових
національної безпеки держави.
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