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Сучасні виклики та загрози, які постають перед нашою державою є 

зумовленими цілим рядом політичних, економічних, психологічних та право-
вих чинників, які потребують миттєвої реакції, адекватного реформування 
органів законодавчої та виконавчої влади, зокрема це питання стосується 
правоохоронних органів, зокрема структури Національної поліції України. 
На даний час основною функцію якої є створення умов для розвитку безпеч-
ного середовища життєдіяльності, як основний критерій загальної безпеки на 
території нашої держави. 

Важливою новелою українського законодавства є те, що всі основні 
надії щодо створення безпеки сучасного кіберпростору та забезпечення захи-
сту населення від «Інтернет - злочинів» покладаються на Департамент кібер-
поліції Національної поліції України [4, c.126].  

Дану проблематику принципів функціонування Департаменту кібер-
поліції вивчала велика кількість вчених-юристів, серед яких можна виділити 
наступних: Богданов Б.Є., Антипов В.І., Бакулінг В.О., Гвоздецький В.Д., Гу-
ров О.І., Веселий В.З., Кальман О.Г., Зеленецький В.С., Долгова А.І., Попо-
вич В.М. та багато інших.  

Розглядаючи питання основних принципів діяльності Департаменту 
кіберполіції, варто звернутися до Закону України «Про національну 
поліцію», зміст якого в частині другого розділу визначають основні принци-
пи діяльності поліції [3].  

До основних принципів діяльності кіберполіції відносимо наступні: 
 Принцип верховенства права (ст. 6 ЗУ «Про Національну Поліцію»); 
 Принцип дотримання прав і свобод людини (ст. 7 ЗУ «Про Національ-

ну Поліцію»); 
 Принцип законності (ст. 8 ЗУ «Про Національну Поліцію»); 
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 Принцип відкритості та прозорості (ст. 9 ЗУ «Про Національну 
Поліцію»); 

 Принцип політичної нейтральності (ст. 10 ЗУ «Про Національну 
Поліцію»); 

 Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства (ст. 11 ЗУ 
«Про Національну Поліцію»); 

 Принцип безперервності (ст. 12 ЗУ «Про Національну Поліцію») [3]. 
Аналізуючи викладені принципи діяльності Національної поліції, варто 

відзначити й те, що вищевказані принципи також є закріпленими в Наказі 
Національної поліції України «Про Департамент кіберполіції Національної 
поліції України» (ДКП). В даному наказі у пункті 7 вказано, що діяльність 
ДКП ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і сво-
бод людини, гуманізму, поваги до особи, законності, відкритості та прозо-
рості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнер-
ства, безперервності.  

Для повного розуміння даної тематики важливим є аналіз не лише 
національного правового поля, а й деяких статей Конвенції про кіберзлочин-
ність, в яких визначено наступні засади діяльності суб‘єктів міжнародної 
взаємодії: 

 загальногалузеві принципи міжнародного співробітництва, куруючись 
якими сторони співробітничають між собою у найширших обсягах 
відповідно до принципів цього розділу шляхом застосування відповідних 
міжнародних документів щодо міжнародного співробітництва у криміналь-
них питаннях, угод, укладених на основі єдиного чи взаємного законодав-
ства, і внутрішньодержавного законодавства, з метою розслідування або пе-
реслідування кримінальних правопорушень, пов‘язаних з комп‘ютерними си-
стемами і даними або з метою збирання доказів у електронній формі, які сто-
суються кримінальних правопорушень; 

 принципи екстрадиції, які застосовуються до процедури екстрадиції, 
що має місце між Сторонами у зв‘язку з кримінальними правопорушеннями 
за умови, що вони підлягають покаранню позбавленням волі, максимальний 
строк якого складає щонайменше один рік, або більш суворому покаранню, 
відповідно до законодавства обох заінтересованих Сторін [2]. 

Отже, підводячи підсумок, в рамках мети даної статті вбачається до-
цільним класифікувати принципи діяльності Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України на дві основні групи з урахуванням юридичної 
сили нормативно-правових актів, де закраплені останні:  

 загальні (міжгалузеві), до яких відносяться: принцип верховенства 
права, принцип дотримання прав і свобод людини, принцип законності;  

 спеціальні (галузеві), до яких належать такі: принцип відкритості та 
прозорості, принцип політичної нейтральності, принцип взаємодії з населен-
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ням на засадах партнерства, принцип безперервності, принципи міжнародно-
го співробітництва та принципи екстрадиції.  

У висновку варто сказати те, що вказана вище класифікація принципів 
діяльності Департаменту кіберполіції України є надзвичайно важливою і 
необхідною як у теоретичному плані, так і для вирішення ряду конкретних 
практичних завдань правоохоронних органів. 
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ОРЕНДА ЖИТЛА З ВИКУПОМ 

 
Сьогодні актуальною проблемою для громадян України є житлове за-

безпечення. Відповідно до Конституції держава вживає заходів щодо забез-
печення житлом певних категорій громадян. Закон України «Про запобігання 
впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної та житлової галузі» 
визначає інші варіанти вирішення проблеми житлового забезпечення. Одним 
із таких варіантів є отримання громадянами України орендованого житла з 
викупом за рахунок державної підтримки та власних коштів [1]. Оренда жит-
ла з викупом – це особливий вид оренди. Орендні відносини встановлюються 
на підставі договору, який регулюється положеннями Цивільного кодексу 
України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток житлового будів-


