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своїм вибором, явка становила би близько 72%, а голоси учасників розділи-
лися б таким чином: 62% – за вступ України до НАТО, 38% – проти [3]. Тоб-
то питання співпраці та вступу до НАТО є актуальним для значної кількості 
українців, що показує важливість розвитку цих відносин та підтримці курсу 
на України на НАТО. 

Таким чином, євроінтеграційний курс для України повинен обов’язково 
розглядатися поряд зі стратегічним партнерством з НАТО, оскільки допов-
нює процес реформування та державних перетворень у системі імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, реалізації 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та впровадження Програми дія-
льності Кабінету Міністрів України, важливими реформами військового сек-
тору, у тому числі Збройних Сил України. У системі це дасть змогу зробити 
процес інтеграції України в спільноту Європейського Союзу та НАТО ком-
плексним і всеохоплюючим. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ УКРАЇНИ З НАТО 

 
Співробітництво Національної поліції з правоохоронними структурами 

та аналогічними правоохоронними формуваннями іноземних держав відіграє 
важливу роль у досягненні її основної мети – служіння суспільству шляхом 
охорони прав і свобод людей, а також впливає на його розвиток та організа-
ційно-штатну розбудову. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Націона-
льну поліцію» вона у своїй діяльності взаємодіє з відповідними органами ін-
ших держав та міжнародними організаціями на підставі міжнародних дого-
ворів, а також установчих актів та правил міжнародних організацій, членом 
яких є Україна [1]. Для організації заходів з міжнародного співробітництва у 
складі Національної поліції створено Департамент Інтерполу та Європолу, 
який є самостійним структурним підрозділом апарату Національної поліції 
України, який забезпечує представництво України в Міжнародній організації 
кримінальної поліції – Інтерпол та Європейському поліцейському офісі (Єв-
ропол), а також повноважень Національної поліції як Національного центра-
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льного бюро Інтерполу та Національного контактного пункту Європолу в 
Україні [2]. Однією з основних міжнародних організацій, з якими співпрацює 
Україна в умовах сьогодення, є НАТО (Північноатлантичний Альянс). 

З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань співробітництва 
України з Організацією Північноатлантичного договору, на виконання рі-
шень, прийнятих під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав дер-
жав та урядів, було підписано Указ Президента України від 08.04.2017 
№ 103\2017 «Про затвердження річної національної програми під егідою Ко-
місії Україна – НАТО на 2017 рік». Згідно з цим документом пріоритетними 
завданнями Національної поліції на поточний рік є: 

– створити мережу ситуаційних центрів у Головних управліннях Націо-
нальної поліції України в областях та місті Києві; 

– доукомплектувати підрозділи патрульної поліції та забезпечити на-
вчання і підвищення кваліфікації патрульних поліцейських; 

– започаткувати роботу підрозділів дорожньо-патрульної служби Націо-
нальної поліції України на трасах міжнародного та національного значення; 

– сформувати високопрофесійні територіальні спеціальні підрозділи для 
оперативного реагування «КОРД» (Корпус оперативно-раптової дії); 

– впровадити фіксацію адміністративних правопорушень у сфері забез-
печення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, створити авто-
матичну інформаційну систему обробки даних про правопорушення; 

– реформувати відділ дільничних офіцерів Національної поліції України; 
– завершити створення єдиної автоматизованої мережі контактних 

центрів «102»; 
– реформувати відповідно до європейських стандартів ізолятори тимча-

сового тримання, зокрема шляхом упровадження інтегрованої інформаційно-
довідкової системи «Custody records», для контролю за всіма діями працівни-
ків поліції, вчиненими стосовно або за участю затриманих, з метою виклю-
чення порушення їх конституційних прав; 

– реформувати підрозділи Національної поліції, зокрема шляхом ство-
рення служби детективів; 

– впровадити систему цифрового транкінгового радіозв’язку DIMETRA 
IP стандарту TETRA; 

– запровадити спільну підготовку підрозділів Національної поліції Укра-
їни та інших правоохоронних органів; 

– забезпечити вивчення англійської мови працівниками Національної 
поліції України; 

– здійснити першочергове забезпечення підрозділів Національної поліції 
України з вертикальною системою підпорядкування сучасними комплексами 
інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема з використанням можли-
востей трастових фондів НАТО та із залученням міжнародної допомоги; 

– продовжити модернізацію матеріально-технічної бази підрозділів На-
ціональної поліції України; 

– створити ефективну систему запобігання і протидії корупції у Націо-
нальній поліції України [3]. 
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Поступове виконання цих завдань завершить формування Національної 
поліції як органу, призначеного для забезпечення охорони прав і свобод лю-
дини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, діяль-
ність якого буде базуватися на принципах верховенства права, дотримання 
прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейт-
ральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах парт-
нерства. 

Формування в Україні правоохоронного органу європейського типу при-
скорить можливість вступу України до ЄС, а також набуття членства в Алья-
нсі, що є беззаперечним і безальтернативним, враховуючи сьогоднішню не-
обхідність подолання військової агресії і терористичної загрози. 

______________________ 
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379. 
2. URL: http://interpol.np.gov.ua/?pa.  
3.  Про затвердження річної національної програми під егідою Комісії Україна – 

НАТО на 2017 рік: Указ Президента України від 08.04.2017 № 103\2017. 
 
 

Лавренко П.Є., 
слухач Криворізького факультету 
Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІБЕРПОЛІЦІЇ:  
ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ТА США 

 
Удосконалення інформаційних технологій в усьому світі набагато спро-

стило повсякденне життя людей. Але разом з тим і з’явилися нові загрози в 
кіберпросторі. Анонімність мережі Інтернет, швидкість передачі даних та 
простота їх використання – тобто те, що є основними причинами технологіч-
ного буму і проникнення мережі Інтернет в усі сфери життя – одночасно до-
зволило використовувати ці переваги для вчинення злочинних діянь. Інфор-
маційні технології впроваджуються і розвиваються набагато швидше, ніж 
правоохоронні органи можуть реагувати на це зростання. А тому виникає на-
гальна потреба в законодавчому регулюванні діяльності органів кіберполіції 
в державах світу. Нижче описано особливості діяльності кіберполіції в краї-
нах-учасницях ЄС та США. 

З моменту зародження цивілізації виникло й таке негативне явище, як 
злочинність. Поява злочинності пов’язана з нормативно-правовою забороною 
вчинення злочинів. У сучасному світі одним із найпоширеніших видів зло-
чинності є злочини у сфері інформаційних технологій, що має назву кіберз-
лочинність.  

Праобразом сучасних комп’ютерів вважається механічна машина Чарль-
за Беббіджа, створена у 1822 році. У той час основним завданням Беббіджа 
було створення машини, здатної обчислювати математичні задачі. 


