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‒ безпечного зберігання інформації комерційними і приватними особами;  
‒ реалізації систем цифрового електронного підпису; 
‒ підтвердження достовірності сертифікатів; 
‒ захисту передачі даних онлайн по відкритих каналах зв’язку. 
Криптографія є важливою складовою сучасного світу і необхідна в пе-

ршу чергу для збереження персональних даних та іншої важливої інформації. 
Сучасні методи криптографії застосовуються практично у всіх галузях, в яких 
присутня необхідність безпечної передачі або зберігання даних. 

Одержано 13.04.2019 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ І НАСЕЛЕННЯ 

Реформи у правоохоронній сфері України покликані збільшити рівень 
довіри громадян до державних органів загалом та до Національної поліції зо-
крема, а також перевести довіру населення в практичну площину, тобто сфо-
рмувати на її основі взаємодію. 

У світлі зазначених реформ оперативні підрозділи Національної поліції 
переживають період якісних трансформацій, який полягає у докорінному пе-
реосмисленні питання взаємодії з населенням, формуванні у цьому аспекті 
нового бачення взаємодії поліції з громадою, за яким остання виступає пов-
ноцінним партнером поліції у протидії криміналітету. 

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови під 
взаємодією в широкому значенні цього слова розуміють взаємний зв’язок між 
предметами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-небудь. 

В свою чергу у ч. 1 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» за-
кріплене положення, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єд-
наннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. 

Взаємодія оперативних підрозділів поліції і населення сьогодні повинна 
бути добровільною, неформальною і служити, насамперед, інтересам 
громадян.  
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Як ми вважаємо, саме взаємодія з населенням, довіра і партнерство має 
бути центральною у діяльності оперативних підрозділів поліції. 

На нашу думку, це має передбачати не тільки налагодження взаємодії з 
конфедентами, з органами публічної влади, проведення опитувань громадян, 
але і наступні «гласні» напрямки: 

– постійне підвищення оперативними співробітниками свого професій-
ного рівня, етичної та естетичної культури, що відповідають потребам громади;  

– висвітлення високого авторитету працівника оперативно-розшукових 
органів у засобах масової інформації; 

– встановлення конкретних механізмів взаємодії з громадянами та гро-
мадськими організаціями в ході протидії криміналітету (регулярні зустрічі на 
підприємствах, установах, організаціях, з учнями шкіл, студентами закладів 
вищої освіти); 

– покращення стимулювання осіб, які надають інформацію про вчинені 
злочини та злочини, що готуються; 

– активне залучення громадян, громадських об’єднань до допомоги у 
проведенні роботи з «групами ризику», безпритульними, особами з алкоголь-
ною чи наркотичною залежністю щодо отримання відомостей про безвісно 
зниклих, осіб, що перебувають у розшуку, про злочини, що готуються; 

– забезпечення безпеки потерпілих, свідків, працівників суду, правоохо-
ронних органів, членів їх сімей з урахуванням можливостей громадських ор-
ганізацій; 

– співпраця з міжнародними організаціями, громадськими об’єднан-
нями у ході спільної розробки і реалізації суспільних проектів, спрямованих 
на вирішення завдань ОРД; 

– використання сучасних технологій в організації взаємодії з громадою 
(розробка відповідних мобільних додатків, електронних сервісів на сайтах 
щодо розшуку осіб тощо); 

– способи і форми взаємодії мають постійно оновлюватися, відповідно 
до потреб громади, міжнародного досвіду, громадських ініціатив. 

Одержано 16.04.2019 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОЇ 
СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ 

НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ 

Сучасне українське законодавство постійно вдосконалюється з урахуван-
ням вимог запроваджених європейськими стандартами. У зв’язку з означеним 
у 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний Кодекс в якому 




