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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НОВІ КАТЕГОРІЇ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Харитонова О.І. 

доктор юридичних наук, професор, член-кор. НаПрН України,  

завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права 

НУ «ОЮА» Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

Сучасне суспільство характеризується якісно новими тенденціями розвитку в 

інформаційній сфері, насамперед стрімким формуванням глобального інформаційного 

простору та глобальним інформаційним протиборством, розробкою і використанням 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, виникненням принципово нових 

суспільних відносин за різноманітними напрямами інформаційної діяльності. Відповідно 

до Вікіпедії інформаційні технології, а також інформаційно-комунікаційні технології 

являють собою сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 

інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, поширення, показу і 

використання інформації в інтересах її користувачів [4].  

Комунікаційні технології, розвиваючись небаченими досі темпами, з одного боку, 

відкриваючи шлях технічним і культурним досягненням, з іншого – змінюють старі 

інституції і ієрархії. Формування нових відносин, пов'язане з розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій, спричиняє появу нових, невідомих раніше цивільному праву, 

категорій. Це стосується, насамперед, таких терміно-понять, як «віртуальна власність», 

«віртуальні гроші», «віртуальний ринок», «електронна торгівля» тощо. Вони досить 

наочно демонструють необхідність перегляду певних постулатів правової теорії, наступ 

нової об’єктивної реальності, яка формується під впливом інформаційного суспільства.  

Найбільші зміни у зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 

відбуваються у сфері права власності як одній з фундаментальних, базових категорій 

цивільного права, що формувалося, починаючи з римського права, протягом багатьох 

сторіч. Останні десятиріччя свідчать про перегляд розуміння самої сутності права 

власності – розуміння його як повного панування над річчю (plena in re potestas). Так, 

з᾽являється право власності на бездокументарні цінні папери, програмне забезпечення, 

зміст інтернет-сайту тощо. Слід зазначити, що вже існують спроби визначення поняття 

віртуальної власності. Так, наприклад, віртуальна власність визначається як 

інформаційний об'єкт, права на який належать одному або декільком власникам. 

Встановлення права володіння і розпорядження віртуальної власністю можливо двома 

шляхами: при створенні інформаційного об'єкта (авторське право чи інтелектуальна 

власність); при передачі (у письмовому вигляді, з укладенням відповідного договору або 

за згодою користувача з користувальницькою угодою) права володіння і розпорядження 

на весь інформаційний об'єкт або його частина, від творця (автора) покупцю 

(користувачеві). Так само можливий варіант передачі такого права способом надання 

сертифіката на володіння інформаційним об'єктом або його частиною [5]. Пропонується 

також визначати віртуальну власність з точки зору постіндустріального суспільства. У 

системі відносин власності постіндустріальної економіки виокремлено відносини між 

економічними суб’єктами з приводу привласнення – відчуження неречових (віртуальних) 

об’єктів, що функціонують переважно у віртуальному просторі та опосередковано 
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представляють реальні відносини з приводу матеріальних і нематеріальних благ, на основі 

чого обґрунтовано категорію «віртуальна власність». Запропонована категорія є 

теоретичним відтворенням розвитку відносин власності та, на відміну від інтелектуальної 

власності, характеризує нематеріальні об’єкти, що не є безпосередніми чинниками та 

результатами інтелектуального виробництва і виступають як відображення окремих 

властивостей матеріальних чи нематеріальних об’єктів та / або можливості певних дій чи 

утримання від них щодо цих об’єктів [3].  

Поняття віртуальної власності формується і судовою практикою. Так, рішенням 

Боннського суду другого рівня, за провайдером було визнано право віртуальної власності 

на програмне забезпечення сайту. Відповідно до фабули справи, позов було подано 

учасником, якому було відмовлено в подальшому доступі до чату (Chat-rooms). У суді 

мова йшла про законність рішення провайдера стосовно користувача, з яким не було 

укладено жодного договору. Можливі підстави для виключення з чату суд знайшов у пар. 

1004 Німецького Цивільного кодексу, припускаючи, що провайдер має «віртуальне право 

на недоторканність власності» (virtuel Hausrecht), яке полягає у праві використовувати у 

відповідних цілях (тобто, для захисту свого права) програмне забезпечення, розміщене на 

сервері (software). Право на використання програмного забезпечення як таке суд 

кваліфікував врешті як «віртуальну власність» (virtual Eigentum) і надав позивачу 

відповідний захист. Позивач (виключений учасник чату), на думку суду, зв’язав себе 

зобов’язанням, висловивши свою добровільну згоду на участь у чаті. З іншого боку той, 

хто допустив його без будь-яких додаткових умов до користування чатом (тобто, 

провайдер), не вправі довільно припинити таке користування. Однак суд розмежував ті 

умови, які могли би бути встановлені провайдером завчасно і таким чином надати йому 

більшу свободу дій і ті обмеження, законність яких пов’язана з реакцією інших учасників. 

Таким чином, «віртуальна власність», як слідує з судового рішення, характеризується в 

першу чергу не правом на усунення будь-якого порушення (як це має місце у випадку з 

«класичною власністю») – її структура безпосередньо залежить від очікувань учасників 

відкритого комунікативного процесу, тобто з самого початку пов’язана з правом 

користування третіх осіб [2, с. 32]. Як бачимо, в даному випадку суд застосував аналогію з 

розпорядженням реальною власністю, пославшись на тлумачення подібних обставин при 

використанні права на усунення порушення. 

Поява нової категорії, її доктринальне забезпечення заслуговує на увагу не лише у 

зв’язку з поширенням поняття власності на віртуальне право розпорядження програмним 

забезпеченням, а з розширенням предметної сфери самого права власності взагалі. В 

сучасну епоху змінюються також характеристики речового майна: відбувається 

знецінення з точки зору його функціонального призначення (значення набувають, 

насамперед, його неречові властивості: безпека, дизайн, престижність, перевага 

користування над розпорядженням, котра знаходить прояв у доступі, тощо). Тому 

категорія «право віртуальної власності» потребує детального аналізу з боку науковців і 

практиків з метою вироблення єдиного його поняття, яке вдовольнило б і перших і других. 

Специфіка Інтернету та відносин, що виникають у ньому, спричинили також появу 

порушень, властивих саме віртуальному простору. Зокрема, йдеться про такі види 

порушень, як фішинг, вішинг, фармінг, кіберсквоттінг, поширення екстремістських або 

порнографічних матеріалів в Інтернеті,  наклеп в Інтернеті, порушення правил Інтернет-
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торгівлі, розсилка спаму (комерційної та іншої реклами, інших подібних повідомлень 

особам, що не виявляли бажання їх отримувати) та інші.  

Терміном «фішинг» позначають злочинну діяльність, в межах якої використовується 

соціальна інженерія, тобто маніпулювання користувачами, спрямоване на отримання 

конфіденційної інформації. Шахрай, обманюючи користувача, змушує його надати 

конфіденційну інформацію – дані для виходу в Інтернет – ім᾽я та пароль, інформацію про 

кредитні картки тощо. Це вже досить поширене мережеве шахрайство, коли клієнти будь-

якої платіжної системи отримують по електронній пошті нібито від адміністратора або 

служби безпеки повідомлення з проханням вказати свої рахунки, тощо. Посилання ведуть 

на підробний сайт, який через деякий час знищується. Важливим при цьому є те, що 

користувач надає цю інформацію абсолютно добровільно, не усвідомлюючи дійсний 

характер своїх дій. Розрізняють три види фітинга: поштовий, он-лайновий і комбінований. 

Вішинг є різновидом фішингу, пов'язаний з отриманням інформації щодо платіжних 

документів. У цьому випадку йдеться про отримання необхідної інформації по телефону 

знову ж таки з введенням в оману щодо мети такого отримання. Автовідповідач 

попереджає користувача про те, що з його карткою щось негаразд і просять негайно 

подзвонити по телефону і дати номер картки. Після цього у шахрая опиняється повна 

інформація: номер телефону, номер картки, тощо. 

Фармінг є перенаправленням жертви за помилковою адресою. Його механізм має 

багато спільного з вірусним зараженням, при якому користувач відкриває непрошені 

поштові послання або відвідує сервіс, на якому виконується вірус-скрипт [1]. 

Слід зазначити, що першою спробою боротьби з кіберзлочинністю стала Конвенція з 

боротьби з кіберзлочинністю, підписана у 2001 році у Будапешті, до якої приєдналася і 

Україна. 

Поширеною групою порушень в Інтернеті є також порушення прав на доменні імена 

- кіберсквоттінг та тайпсквоттінг. Кіберсквоттери – недобросовісні користувачі мережі 

Інтернет, які реєструють доменне ім’я, що ідентичне за найменуванням засобу 

індивідуалізації третьої особи (яка не має домену) з метою його наступного перепродажу 

(чи з іншою метою) цій особі чи іншій зацікавленій в цьому домені особі. Також одним з 

напрямків діяльності кіберсквоттерів є «захват» доменів у випадках, коли їх реєстранти 

забувають продовжити термін дії договору про адміністрування домену. В таких випадках 

ефективними є дії щодо «зворотного захвату доменного імені», тобто вирішення спору 

щодо конфлікту інтересів у судовому порядку. Останніми роками певного поширення 

набув новий вид сквотинга – тайпсквотинг («typesquatting», походить від англійських слів 

«tуре» - друкувати, «squatting» - захоплення). Дії тайпсквотерів полягають у захопленні 

доменів, які співзвучні з доменами відомих компаній, фізичних осіб чи з іншими засобами 

індивідуалізації. Так, у назві домену, що заявляється для адміністрування, змінюється 

лише кілька букв, чи добавляється крапка, дефіс у середині слова, проставляються 

подвійні букви або, навпаки, пропуски букв тощо. 

Навіть побіжний аналіз нових термінів, що з᾽явилися в зв’язку з поширенням 

інформаційних технологій, дає підстави для висновку про формування абсолютно нового 

категоріально-понятійного апарату, який вимагає пильної уваги науковців, законотворців 

та фахівців у сфері правозастосування. 
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Условия функционирования реальных адаптивных автоматизированных систем 

управления (ААСУ) таковы, что характеристики задающих и возмущающих воздействий 

либо известны недостоверно, либо существенно изменяются во времени, что сказывается 

на их качественных показателях. Избежать этого возможно путем использования 

адаптивной подстройки коэффициентов моделей управляемых объектов [1,2]. 

Пусть в качестве модели управления используется полином вида 

 
  


n

i

n

i

n

j
jiijiiM xxkxkky

1 1 1
0 ,  

или  

 ,x,xxky ji

n

i

n

j
ijM 00

1 1


 

    

т.е. полная квадратичная модель [1-3].  

Предлагаемой методикой предполагается перевод модели My  в каноническую 

форму 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2837/1/Stepanenko.pdf%204
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2837/1/Stepanenko.pdf%204
http://wikitwiki.in.ua/index.php?newsid=482175


Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання  

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

7 

 

,UAAY
n

i
ii

k
M 




1

2
0  

где iU - новые пересчитанные переменные. 

Такое преобразование позволяет уменьшить число параметров модели до 1n . 

После этого преобразования осуществляется процесс подстройки коэффициентов 

 n,...,,iAi 21  модели k
MY . 

Задача приведения уравнения My  к каноническому виду состоит в переходе к новой 

системе координат (обозначим их nt,...,t,t 21 ) и в последующем повороте координатных 

осей этой системы так, что линейные члены взаимодействия исчезают. 

Методика перехода от исходного уравнения My  к канонической форме 

k
MY заключается в следующем [1-3]: 

1. На первом этапе уравнение My  преобразуется к квадратичной форме вида 

.ttky ji

n

i

n

j
ijM 

 


1 1

0  Осуществляется эта процедура путем замены iii tx  .  

2. Затем выражение для ix  из предыдущего выражения подставляется в исходное 

выражение и коэффициенты при it  приравниваются к нулю. Т.о. образуется система n 

уравнений с n независимыми i . Решая указанную систему, определяем i  и 

рассчитываем свободный член. В векторной форме уравнение квадратичной формы 

принимает вид BTTY T
M  0 , где Т - вектор переменных it ; TT - аппроксимированный 

вектор Т; В - симметрическая матрица коэффициентов ijk . 

Скорость сходимости одношагового алгоритма адаптации будет наивысшей в том 

случае, когда векторы входных воздействий ортогональны т.е. когда 0ji XX , где i,j = 

1,2,..., п (п - количество учитываемых независимых входных переменных) при ji  . Это 

свойство предлагается использовать в алгоритме управления технологическим объектом. 

Алгоритм вначале задает нулевые оценки параметров модели 0ik . При этом считается 

также, что известны контролируемые входные переменные, которые являются 

составными элементами модели. На первом шаге алгоритма 

  2
minmax iii xxx  , 

где 
minmax ii x,x - предельно допустимые значения данной переменной (берутся обычно 

из регламента). 

Значение второй управляющей переменной 2x  определяется из условия ,yxk з

n

i
ii 

1
10   

где зy  - заданное значение выходной переменной. 

Определенные таким образом управляющие воздействия реализуются на объекте 

управления [3-5]. 

На последующих двух шагах алгоритма, при тех же оценках  коэффициентов и при 

известных контролируемых переменных, управляющие воздействия рассчитываются из 

условий 

,yxk
n

i
зini




1

0  
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,xk
n

i
inin


 

1
1 0  

где n,n  1  характеризуют соответственно 1n  и п - шаги работы алгоритма, а затем 

рассчитанные управляющие воздействия снова реализуются на объекте. 

На четвертом шаге после получения значения выходной величины iy - реакции 

объекта на вектор входных переменных  ix - уточняются параметры модели по формуле 

     ,xxxyyyKK T
T

113101   

а значение управляющих воздействий находятся из условий  

,yxk
n

i
зii




1

40  .xk
n

i
ii




1

43 0  
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Одним из путей повышения эффективности систем управления и обработки 

информации является использование более точных и достоверных математических 

моделей объектов или процессов на основе применения современных методов 

идентификации, что становится возможным с применением достижений цифровой 

вычислительной техники. 

Основные задачи разработки математических моделей объектов и процессов 

отвечают государственным  научно-техническим программам, которые сформулированы в 
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законах Украины «О научной и научно-технической деятельности» и «О национальной 

программе информатизации», п.п.в,7,19. В этой связи актуальность статьи очевидна. 

Синтез структуры является первоначальным, очень сложным и ответственным 

этапом проектирования иерархической автоматизированной системы управления 

производством. На основании анализа литературных источников [1-5] нами установлено, 

что в настоящее время синтез структуры выполняется: использованием агрегативно-

декомпозиционного подхода, включающего последовательную декомпозицию 

выполняемых  системой целей, функций и задач; агрегатирование (объединение) 

элементов на соответствующем уровне детализации для генерирования вариантов 

построения системы на основе выбранных критериев эффективности; параметризацией 

исходной задачи по размерности вектора управляющих переменных для отдельных элементов, 

которые входят в состав сложного объекта. Критерий оптимальности параметризированной 

задачи экспоненциально зависит от ее размерности и включает коэффициенты, учитывающие 

сложность алгоритмов оптимизации различных уровней системы управления; на 

представлении системы в виде графа сигналов. В основе методологического решения 

данной задачи лежит идея последовательного расширения структуры системы путем 

присоединения к заданной структуре дополняющейся части придающей системе 

требуемые свойства; на основе эвристических правил, нередко приводящих к структурно-

порочным системам. Общие недостатки известных подходов – огромные затраты и 

несовершенство, требующие последующей  доработки и не всегда заканчивающихся 

удовлетворительными результатами. 

Целью работы является разработка строго формализованного метода, основанного 

на теоретико-множественных конструкциях. Такой подход позволяет предельно общо 

подойти к проблеме описания сложных систем, к которым относятся иерархические 

системы, дает возможность наделять полученные конструкции конкретными 

математическими структурами, что способствует детальному изучению и получению 

результатов. 

При определении иерархической системы наиболее естественным является подход, 

основанный на теоретико-множественных конструкциях. Это объясняется двумя фактора-

ми: во-первых, позволяет предельно общо подойти к проблеме  списания сложных систем, 

к которым относятся иерархические системы; во-вторых, такой подход дает возможность 

наделять полученные  конструкции конкретными математическими структурами,  что 

способствует детальному изучению и получению конкретных результатов. При этом мы 

исходили из понятия системы S  как подмножества декартового произведения некоторого 

семейства множеств  IiVi   
Ii

iVS , I  – множество индексов, принимая во 

внимание существование глобальной реакции системы 
 21 Ij

j
Ii

i VVX:R , где  

III 21 и 21 II  ; X  – некоторое абстрактное множество, называемое 

множеством состояний. Иерархическая n  – уровневая система U  представляет собой 

пятерку: 

  ,,,Z,XU ,                                                   (1) 

где X  – множество состояний системы является декартовым произведением 
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множеств 


n

i
iXХ

1

. Множество управлений Z  и множество внешних воздействий   

являются множествами отображений 

Zz  XX:Z  ,   XX:  . 

Причем 


n

i
iZZ

1

, 


n

i
i

1

, так что         nn xz,,xz,xzxz 2211 , 

        nn x,,x,xx  2211 , для всех   Xx,,x,xx n  21 , где 

iii XX:Zz  1 , iiii XX:  . 

Будем полагать, что множества iZ  и i  содержат элемент   такой, что   xx  , 

для всех iXx  и для n,,,i 21 . 

Далее,  XPX:  ,  ZPX:  , где  P  – совокупность всех непустых 

подмножеств, множества m ,   и   являются диагональными произведениями 

i

n

i


1

, i

n

i


1

от ображений  ii XPX:  ,  ii ZPX:  ,  n,,,i 21 . 

Так что для каждого  nx,,x,xx 21    


n

i
i xх

1

,    


n

i
i xх

1

 xi  

определяются значениями многозадачных отображений 

  ikki XPX:  ,  n,,,k 21                                      (2) 

как первое непустое множество в последовательности 11 A...AA nn   , 

 kki

m

k
m xA 




1

,  n,,,m 21 . 

Аналогично  xi  – первое непустое пересечение  
m

k
kkim xB

1

  в 

последовательности 11 B...BB nn   . 

Таким образом, иерархическую систему (1) можно рассматривать как систему, 

состоящую из n  - уровней  n,,,i 21  

    njijijiiii ,,,Z,XU  1                                          
(3) 

Будем называть множество iX  множеством состояний i  - го уровня,  

iZ  – множеством возможных управлений i - м уровнем и i  – множеством внешних 

воздействий на i  - й уровень.  xij  можно интерпретировать как множество j  - го 

уровня, удовлетворяющих требованиям i  - ому уровню, находящемуся в состоянии 

iXx . В частности множество  xii  будем называть собственной целью i  - го уровня, 

отвечающей его состоянию x . Если   jij Xx  , то это будет означать инвариантность 

состояний x  i  - го уровня к состояниям j -го уровня (отсутствие целеуказаний). 

Множество  xij  является множеством допустимых управлений на j  - ом уровне, 

определяемым состоянием x  уровня iU . Отсутствие ограничений на управляемость j  - м 
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уровнем со стороны уровня iU , находящегося в состоянии x , выражается равенством 

  ji Zx
j

 . 

Отображения i  и i  определяют приоритетность уровней. Действительно, при 

определении значения  xi  (соответственно  xi ) (  nx,,x,xx 21 ) прежде всего 

учитываются элементы множества  11 xi , затем  22 xi  и т.д. до  nni x  

(соответственно  11 xi ,  22 xi ,...,  nni x . 

Сохраняя принятую индексацию, мы будем говорить, что уровень kU  является 

вышестоящим по отношению к 
'
kU , если  '

kk
' UUkk  . Следовательно, можно 

говорить об упорядоченном множестве уровней системы U , где nUUU  21 , 

взаимосвязь которых как сверху вниз, так и снизу вверх характеризуется функциями ij  и 

ij   n,,,j,i 21  и не ограничивается при этом взаимодействиями между соседними 

уровнями. 

Состояние x  системы U  будем называть идеальным (или решение системы), если 

x  является неподвижной точкой многозначного отображения  , т.е.  xx  . Если 

множество неподвижных точек отображения   не пусто  0ixF , то система U  

называется разрешимой. 

Иерархическая система потенциально управляема в состоянии x , когда существует 

такое управление  xz  , что     xzxz  , и полностью управляема в состоянии x , 

если    xz  , то   xz   – неподвижная точка отображения  . 

В общем случае под управлением иерархической системы можно понимать 

конечную последовательность управлений pz,,z,z 21 , которая приводит состояние x  

системы в состояние px  так что   1xxzi  ,   lll xxz 1   h,,,l 21 . 

Если ввести в рассмотрение функцію RZ:f  множества Z  во множество 

действительных чисел, то можно говорить, например, о „стоимости” управлений и решать 

задачу об оптимальном управлении в иерархических системах. 

Для разрешимости системы U  необходимо, чтобы  011 ixF . Действительно, 

если  nx,,x,xx 21  – неподвижная точка отображения  , то  xx 11  . 

В силу определения 1 равно     01111  xx  и    1111 xx  , 

следовательно  1111 xx  . Пусть nx,,x,x 21  являются непустыми компактными 

выпуклыми множествами в банаховых пространствах nx,,x,x 21 . Тогда для того, чтобы 

иерархическая система была разрешимой, достаточно, чтобы отображение ki  

 nk,i 1  были замкнутыми и выпуклыми. 

Действительно, при этих условиях множество состояний X  иерархической системы 

является компактным выпуклым множеством в банаховом пространстве 


n

i
ixx

1

. В силу 
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определения отображений j   n,,,j 21 для всех Xx   xj  непусто и для 

каждого j  

   
k

i
ijjk xx:

1

 , 

поэтому для всех  xj  является замкнутым и выпуклым как непустое пересечение 

выпуклых множеств. Тогда отображение j

n

j


1

 будет удовлетворять условиям 

замкнутости и компактности. И по теореме Какутани о неподвижных точках имеем: 

ixF . 

Предложены новые показатели эффективности системы управления производством. 

Разработанные подходы к алгоритмам автоматизированного синтеза структуры 

иерархической системы управления производством обеспечивают снижение временных и 

денежных затрат, способствуют скорейшему переходу к внедрению системы на 

конкретном производстве. 
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Сучасний світ практично неможливо уявити без нових інформаційних технологій, в 

основі яких лежить широке використання комп'ютерної техніки та новітніх засобів 
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комунікацій. На сьогоднішній день спостерігається поширення злочинності з 

використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет. Окремим питанням 

кіберзлочинності присвячено роботи як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема: 

В.Б. Вєхов [1], В.О. Голубєв [2], В.М. Бутузов [3], Б.В. Романюк [4]. 

Сьогодні персональний комп’ютер, КПК, мобільний телефон з підключенням до 

Інтернету сприймається як належне та необхідне. Інтернет-життя щохвилини прогресує, 

ми поринаємо в Інтернет-магазини, форуми, онлайн-аукціони, соціальні мережі, 

файлообмінники та інші веб-ресурси, які займають вагоме місце в процесі життєдіяльності 

населення в цілому світі. Все це зумовлює збільшення популярності використання 

електронного грошообігу та форм розрахунку в мережі Інтернет.  

Однак, нажаль, тенденція розвитку електронного грошообігу стала передумовою 

появи нового виду «онлайн» шахраїв, які використовуючи методи соціальної інженерії, 

діючи без використання шаблонних ідей, постійно вдосконалюються створюючи нові 

методи вчинення шахрайств відносно користувачів мережі Інтернет. Так, світова 

спільнота зустрілася обличчям з проблемою викрадення шахраями реквізитів банківських 

платіжних карток та CVV2/CVC2-кодів перевірки справжності банківської картки, за 

допомогою використання «фішингових веб-сайтів», Україна в цьому випадку не стала 

виключенням. На території України фіксуються факти створення та діяльності 

фішингових сайтів, які здійснюють автоматичний запис технічної інформації про номери 

банківських карток та CVV2/CVC2-кодів клієнтів банку, що скористались послугами 

«фіктивного» веб-ресурсу [5].  

Фішинг (phishing) - це виманювання у потерпілих їх конфеденціальних даних 

методами соціальної інженерії. Як правило, мова йде про номери банківських карт, їх 

пінкодів, паролі до системи управління банківським рахунком (онлайн-банкінг) та іншої 

інформації, яку можна потім перетворити на гроші [6]. Виманювання даних відбувається 

за допомогою підроблених повідомлень електронної пошти  або підроблених веб-сайтів. 

Як правило, користувача намагаються налякати, наприклад, закриттям його рахунку або 

припиненням надання послуг, якщо він не виконає запропоновану процедуру. Часто, якщо 

не завжди, посилаються на нібито в аварію, яка призвела до втрати аутентифікаційних 

даних, інші надзвичайні обставини, навіть на дії фішерів. Хоча ймовірність обдурити 

кожного адресата невелика, але за рахунок масової розсилки і охоплення величезної 

аудиторії фішерами вдається зібрати значну кількість цінних відомостей з кожної 

розсилки. Фішинг став економічно вигідний лише після появи дешевих технологій спам-

розсилки [7].  

Основною метою фішерів є добровільне надання користувачами інформації, а саме:  

1. Номеру банківської картки.  

2. Терміну дії банківської картки. 

 3. CVV2/CVC2-код банківської картки . 

Фішинг і реалізація його є результат не однієї людини, цим займаються злочинні 

групи, що складаються як мінімум з двох членів. Перший спільник або група спільників 

займається виманюванням конфіденційних даних, які передаються або продаються 

другому спільникові або групі спільників для реалізації. Фішинг розрахований на людей 

не обізнаних в інформаційних технологіях, людей які неуважно відносяться до 

попереджень банків, платіжних систем та інших інстанцій. Таких - більшість. 
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Встановити потерпілих, які самі не звернулися до органів поліції, можливо за 

допомогою таких дій:  

● перевірити звернення до банку чи інше підприємство, більшість обдурених не 

вважають за потрібне звертатися до органів поліції або думають, що сталося не 

шахрайство, а помилка в розрахунках, вони замість цього звертаються в банк;  

● якщо є доступ до статистики трафіку або логам фішерського вебсайту, можна 

встановити і перевірити всіх користувачів, які зверталися до цього сайту (звичайно, не всі 

з них стали жертвами шахрайства, але значна частина);  

● за допомогою клієнтської служби банку або самостійно розіслати всім клієнтам 

банку повідомлення про що мали місце спроби шахрайства з проханням перевірити свої 

рахунки і з обіцянкою повернути вкрадені гроші. Банк або платіжна система також 

можуть виступати в якості потерпілих у справі про фішинг. Можуть, але не завжди 

бажають, оскільки такий процес негативно позначається на діловій репутації. Однак вони 

завжди зацікавлені в запобіганні подальших шахрайських дій проти своїх клієнтів. Багато 

банків і платіжні системи самі займаються відстеженням діяльності фішерів або 

доручають це спеціальним агентстваv [8]. 

Отже, розвиток сучасних інформаційних технологій має тенденції до все більшого 

прискорення, тому щоб не стати жертвою фішерів, варто розсудливо користуватися 

Інтернет-ресурсами, під час здійснення платіжних операцій, а також дотримуватись таких 

правил: 

1. перевірити чи встановлено безпечне з’єднання по протоколу https; 

2. перевірити чи веб-сайт зареєстрований на домені «ua». Наприклад за допомогою 

«https://2ip.com.ua» чи іншого веб-сервісу; 

3. перевірити місце розташування веб-серверу, на якому розташований сайт; 

4. перевірити наявність граматичних та орфографічних помилок у текстах 

прикріплених на сайті; 

5. перевірити репутацію сайту в пошукових системах; 

6. бути уважним у прийнятті рішення про користування раніше не знайомим сайтом. 

Користуся здоровим глуздом та логічним мисленням на противагу казковим обіцянкам та 

нереальним бонусним пропозиціям написаними веб-архітектором на сторінках 

шахрайського Інтернет ресурсу; 

7. встановити антивірусне програмне забезпечення на своєму комп’ютері. Здійснити 

оновлення антивірусу перед кожним запуском Інтернет-браузера; 

8. підключити «SMS-банкінг» та відслідковуйте всі операції, встановити щоденний 

ліміт по картковому рахунку в тому числі і для проведення оплат в мережі Інтернет; 

9. якщо Ви часто проводите оплати або перерахування в мережі-Інтернет, то 

зверніться до банківської установи з метою отримання електронної (онлайн) картки, на 

яку ви зможете з основного рахунку перевести кошти необхідні для разової Інтернет 

транзакції, чим збережете інші кошти на рахунку; 

10.  в разі отримання SMS-повідомлення про зняття з карткового рахунку коштів, які 

ви не знімали або проведенню операцій по оплаті, яку ви не здійснювали необхідно 

негайно зателефонувати до КОЛ-центру банківської установи з метою блокування картки 

та звернутися до територіального управління (відділу) Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України з письмовим зверненням. 
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В сучасних умовах відбувається формування єдиного інформаційного простору і 

злочини у сфері високих технологій стали дуже популярними. У зв’язку з цим, 

дослідження злочинів у сфері використання комп’ютерів набувають дуже важливого 

значення, а саме для захисту інформаційної безпеки держави. 

Експертна комісія Інтерполу оголосила статистичні результати дослідження 

співвідношення різних мотивів при вчиненні комп'ютерних злочинів, а саме, що корисливі 
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мотиви присутні в 66 % випадків, політичні – в 17 %, дослідницький інтерес превалював у 

7 % випадків, хуліганство – 5 %, помста – 4 % [2]. 

Великої суспільної небезпеки набули злочини в кіберпросторі, а саме пов’язані, 

зокрема з незаконним втручанням у роботу систем і комп’ютерних мереж, розкраданням і 

несанкціонованою зміною даних. До її характеристик належать: транснаціональність, 

масштабність наслідків, латентність, анонімність, динамічність темпів зростання та 

трансформацій, анонімність тощо.  

Питанням вивчення різних особливостей даних злочинів досліджували такі науковці, 

як: Вехов В.Б., Крилов В.В., Мотлях О.І., Салтевський М.В., Хараберюш І.Ф., 

Шеломенцев В.П. та ін.  

Перш ніж розглядати суб’єктивну сторону вчинення злочинів у сфері високих 

технологій, потрібно визначити, що саме вчені та практики  вкладують в  поняття 

кіберзлочину.  

Головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з 

проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони 

України   Шеломенцев В.П. у своїй науковій роботі зазначає поняття кіберзлочину : 

«Відповідно до Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового протоколу до неї 

кіберзлочини у загальному розумінні – це злочини, зумовлені соціальними, технічними та 

правовими чинниками та пов’язані  саме з комп’ютерними системами, тобто із сукупністю 

пристроїв,один чи більше у відповідності до певної програми виконують автоматичну 

обробку даних» [1]. 

На думку професора Дзюндзюка В.Б. «Кіберзлочинність – це  діяльність в 

модельованому за допомогою комп’ютера інформаційному  просторі, в якому знаходяться 

відомості про осіб, предмети, події, факти, явища, процеси представлені в математичному, 

символьному або будь-якому іншому вигляді і що знаходяться в процесі руху по 

локальних і глобальних комп’ютерних мережах, пов’язана з  вчиненням незаконних дій, 

які полягають в отриманні конфіденційної інформації, незаконному використанні чужих 

платіжних карт через Інтернет мережу, викрадення конфіденційної інформації, підміна 

або фальсифікація стратегічно важливої інформації, створенні та розповсюдженні вірусів 

та шкідливого програмного забезпечення тощо» [9]. 

Я вважаю, що обидва поняття досить чітко формулюють визначення 

кіберзлочинності, але більш розгорнуту характеристику надав професор Дзюндзюк В.Б.   

Як і в усіх загально визначених злочинах слідчий під час  розслідування повинен 

встановити мотив вчинення злочину. Злочини вчинені в кіберпросторі відрізняються, 

перш за все, певними складнощами,  які полягають в тому, що мотивація кіберзлочинців 

формується відразу в двох просторах: реальному та віртуальному. При цьому на 

формування мотивації впливає, як один та і інший простір.  

Так, доцент Манжай О.В. зазначає, що мотивами вчинення комп’ютерних злочинів 

можуть виступати наступні: з корисливих міркувань; хуліганські цілі; з метою приховати 

інший злочин; внаслідок збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; під впливом 

погрози чи примусу, матеріальної чи службової залежності від злочинця; через політичні 

інтереси; через помсту; з метою усунення конкуренту (знищення його ділової, соціальної, 

політичної репутації); задля інтересу; заволодіння результатами наукових досліджень; 

отримання конфіденційної інформації; для того, щоб вийти з фінансових утруднень;  

виразити себе, проявити своє "я";   довести свою перевагу над комп'ютерами [7]. 
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Окрім мотивів, також визначають цілі вчинення злочинів, потрібно враховувати, що 

цілі і мотив – це різні речі. Цілі – це ті пріоритети, які ставить перед собою людина і 

намагається досягти, коли вона починає свою діяльність, заради досягнення певної мети і 

результатів, коли ж мотив означає - внутрішні переконання , чому саме людина вчиняє ті 

чи інші дії. 

Якщо розглядати цілі вчинення злочинів у сфері комп’ютерних технологій, до них 

відносять наступні:  

- незаконне отримання грошей, цінних паперів, кредиту, матеріальних цінностей, 

товарів, послуг, привілеїв, пільг, квот, нерухомості, паливно-сировинних та енергетичних 

ресурсів, стратегічного сировини; ухилення від сплати податків, платежів, зборів і т. п.; 

- легалізація (відмивання) злочинних доходів;  

- підробка або виготовлення підроблених документів, штампів, печаток, бланків, 

грошових білетів в корисливих цілях; 

- отримання конфіденційної інформації в корисливих або політичних цілях; 

- помста на грунті особистих неприязних відносин з адміністрацією або товаришами 

по роботі; - дезорганізація валютної системи країни в корисливих або політичних цілях; 

- дестабілізація обстановки в країні, територіально-адміністративному утворенні, 

населеному пункті (у політичних цілях); 

- дезорганізація роботи установи, підприємства або системи з метою вимагання, 

усунення конкурента або в політичних цілях; 

- прагнення приховати інший злочин;   

- демонстрація особистих інтелектуальних здібностей або переваги [5]. 

Якщо брати до уваги  мотивації злочинців, то кіберзлочини можна поділити на 

наступні категорії:  

1. кібершахрайство з метою заволодіння коштами; 

2. кібершахрайство з метою заволодіння інформацією (для власного 

користування або для подальшого продажу);  

3. втручання в роботу інформаційних системи з метою одержання доступу до 

автоматизованих систем управління (для навмисного пошкодження за винагороду або для 

нанесення збитків конкурентам);  

4. інші злочини [6; 9]. 

Список ключових спеціальностей в світі комп`ютерної злочинності відкривають 

програмісти, які розробляють шкідливі програмні рішення. За ними йдуть торговці 

краденою інформацією та технічні фахівці, що підтримують IT-інфраструктуру банд. 

Вище за них в ієрархії стоять хакери, що займаються пошуком вразливих місць, шахраї, 

які впроваджують фішингові схеми та поширюють спам, та провайдери, які забезпечують 

хостинг сайтів і серверів злочинців. Вгорі цього списку знаходяться фінансисти, чиї 

функції зводяться до контролю над надходженням засобів, переміщенням їх з одного 

рахунку на іншій та відмивання злочинних доходів. А на її верхівці розташовуються 

лідери злочинних угруповань, які займаються комплектуванням банд і визначенням цілей 

[8]. 

Для поліпшення ситуації необхідно проводити такі заходи: 

1. сформувати реєстр фахівців з боротьби з кіберзлочинністю з-поміж 

управлінського апарату, науково-педагогічного складу, практичних працівників, 

випускників, що пройшли відповідну підготовку; 
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2. за підсумками роботи міжвідомчого науково-практичного заходу, 

3. куди необхідно притягнути провідних фахівців, має бути сформована робоча 

група з удосконалення державної стратегії боротьби з кіберзлочинністю; 

4. має бути прийняте управлінське рішення про системний розподіл підготовки 

фахівців з цього напряму в конкретних ВНЗ за конкретними спеціалізаціями для слідчих, 

оперативних і експертних підрозділів; 

5. необхідно або усунути дублювання в роботі оперативних підрозділів по боротьбі 

з кіберзлочинністю, або чітко встановити їх спеціалізацію; 

6. в ідеалі має бути створене самостійне Центральне Управління по боротьбі з 

кіберзлочинністю в Україні. Зважаючи на специфіку діяльності МВС і СБУ, необхідно 

налагодити взаємодію між ними на етапах підготовки фахівців і проведення наукових 

досліджень, а в найближчій перспективі – вийти на рівень систематичного проведення 

спільних оперативно-тактичних навчань [9; с. 4-5]. 

Отже, кіберпростір по-різному впливає на мотивацію злочинної поведінки в силу 

наступних причин: у кіберпросторі відбувається не тільки взаємодія, взаємопроникнення і 

змішування національних культур, але й формування своєї власної культурної середовища 

- кіберкультури. Саме вивчення впливу кіберкультури на мотивацію кіберзлочинців є 

важливим завданням для кримінологів, бо вже зараз групи хакерів, скоюють тяжкі 

злочини, явно виходячи з мотивів, сформованих у кіберсередовищі. 
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У сучасних умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів в Європі 

та загострення політичної ситуації у відносинах між Україною та Росією все більшої 

значущості набувають різноманітні аспекти незалежності окремих держав, збереження їх 

особливої культури, традицій, національних надбань в багатьох сферах соціального буття. 

У даному контексті проблема юридичного наукового розуміння і практично-правового 

втілення ідей інформаційного суверенітету набувають підвищеної актуальності. З одного 

боку, це обумовлено інтенсифікацією процесів обігу інформації у внутрішній та зовнішній 

сферах соціальних та міждержавних відносин. З іншого – станом юридичної науки та 

практики, який демонструє невизначеність змісту категорії «інформаційний суверенітет», 

конфліктність її співвідношення із сучасними юридичними поняттями та явищами 

«інформаційної свободи» та «інформаційної безпеки» і, водночас, розвитком новітніх 

категорій: «інформаційної війни» та «інформаційного тероризму». 

У наш час тривають дослідження щодо теоретичної розробки категорії суверенітет. 

Теорія суверенітету збагачується новими поняттями та явищами. Значний обсяг 

відповідних досліджень має як суто теоретичні висновки, так і практичні результати, що є 

досить важливим в умовах розбудови України як правової, демократичної та соціальної 

держави. 

Останнє десятиріччя виявило різні, навіть діаметрально-протилежні погляди 

вчених щодо доцільності введення у правовий обіг цього поняття. Наріжним каменем 

суперечок у проблематиці інформаційного суверенітету є з’ясування того чи виступає він 

окремим видом суверенітету, чи повністю підпадає під поняття державного суверенітету. 

Виходячи з цього, актуальність наукових досліджень у зазначеній сфері полягає у 

вирішенні таких питань як виявлення правових джерел походження цієї категорії, 

визначення поняття, ознак та принципів інформаційного суверенітету, з’ясування його 

видових та родових зв’язків з іншими явищами та поняттями. 

Насамперед, потреба визначити етапи формування, поняття, зміст, правові 

принципи, механізми правового регулювання відносин у сфері інформаційного 

суверенітету, перспективи подальшого нормативно-правового врегулювання 

інформаційно-правових відносин у сучасних умовах становлення інформаційного 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/
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суспільства об’єктивно і зумовила написання цієї статті. 

Актуальні проблеми визначення правових аспектів інформаційного суверенітету, 

категорії інформаційного суверенітету, та ролі форм нормативно-правового 

супроводження інформаційного суверенітету в Україні досліджували В.Д. Гапотій, А.А. 

Письменицький,          В.М. Супрун, В. Речицький, Є. Захаров та інші вчені. 

Так, зокрема, Гапотій В.Д. в своїй дисертації 2005 року «Теоретичні та практичні 

аспекти суверенітету народу, нації та держави», а потім і у своїй монографії, формулюючи 

різноманітні аспекти суверенітету, оговорює і значну гуманітарну основу мовного 

суверенітету народу та інформаційного суверенітету держави. В умовах зростаючої 

економічної взаємозалежності країн світу з’явились нові форми міжнародно-правового 

регулювання взаємовідносин, що передбачають не тільки переговори щодо торгових 

проблем, але також і узгодження питань регламентації міжнародних інвестицій, 

забезпечення прав інтелектуальної власності, захисту навколишнього середовища, 

енергетичної безпеки, науково-технічного співробітництва, розвитку новітніх 

інформаційних технологій тощо. Вслід за К. Ясперсом ми можемо назвати сучасність 

«осьовим часом» історії, який підтверджує віру людей в єдність історії людства та 

«закликає нас до безмежної комунікації» [1, с. 49]. 

А.А. Письменицький в своїй монографії 2012 року «Загальна теорія 

інформаційного права» присвячує цілий розділ «Інформаційний суверенітет: поняття і 

тлумачення» питанням, що сприяють упорядкуванню в різноманітті наукових підходів до 

форм і меж інформаційної незалежності сучасної держави. Зокрема в цьому дослідженні 

здійснена спроба визначити внутрішні складові означеної категорії. Так, А.А. 

Письменицький відштовхується від позиції, що в цьому контексті прагнення українського 

законодавця до реалізації інформаційного суверенітету в тому вигляді і розуміння, в 

якому це поняття закріплене у законодавстві може призвести до випадіння України з 

міжнародного інформаційного простору. Тому розуміння цієї категорії має базуватися, з 

одного боку на повноті реалізації в самій державі права на інформацію всіх суб’єктів 

інформаційних відносин, а з другого боку – на інформаційній самостійності держави в 

питаннях її транспарентності, інформаційної безпеки та рівності в інформаційних 

відносинах з іншими суб’єктами міжнародних відносин [2]. 

Найбільшу увагу питанням інформаційного суверенітету з сучасних науковців 

приділяє В.М. Супрун. Зокрема, у своїй дисертації 2010 року «Теоретико-правові основи 

інформаційного суверенітету» він прагне до досить лаконічного наукового визначення цієї 

категорії. Так у висновках дослідження ми можемо знайти авторську дефініцію, що 

зводиться до характеристики інформаційного суверенітету як стану самостійності 

формування певних ресурсів даних, створених у результаті здійснення державою своєї 

свободи, за рахунок держави або суб’єктів держави, внаслідок реалізації права на 

інформацію, що забезпечує рівність її у міжнародному інформаційному просторі, які 

вказують на її авторську належність державі, органам влади, місцевого самоврядування та 

іншим суб’єктам державної влади [3]. 

Питання розширеного підходу до правових джерел інформаційного права піднімає 

в своєму науковому дослідженні «Акти судової влади в системі джерел права України» 

(2012 р.) і автор цієї роботи. Зокрема йдеться про активне застосування в практичному 

правовому обороті останніх років, наукових обґрунтуваннях та навчальній літературі в 

якості форм інформаційного права та джерел інформаційного законодавства і права таких 
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інструментів, як різноманітні акти судової влади. Йдеться не тільки про законодавчо 

визнані в Україні, в якості джерел права і законодавства, актів Європейського суду з прав 

людини, але й актів національної судової влади [4].  

Вочевидь захист інформації з обмеженим доступом, як елемент інформаційної 

безпеки та інформаційного суверенітету, певною мірою перехрещується з принципом 

інформаційної свободи, що передбачає апріорі весь соціальний інформаційний загал як 

такий, що є загально доступним. Тобто доступність інформації має переважати над 

виправданням в обмеженні такої доступності. Найбільш відомі у цьому питанні публікації 

в Україні були здійснені відомими спеціалістами в сфері «свободи висловлювань і 

приватності» Всеволодом Речицьким та Євгеном Захаровим. 

Узагальнюючи окреслені вище підходи до особливості сучасного розуміння 

інформаційного суверенітету та пристосовуючи ці положення до України можна окреслити 

такі основні його складові : 

1) законодавче визначення та забезпечення стратегічних напрямів розвитку і 

захисту національного інформаційного простору; 

2) визначення норм, засад і меж діяльності зарубіжних та міжнародних 

суб’єктів у національному інформаційному просторі України; 

3) формування та захист інтересів України у світовому інформаційному 

просторі, міжнародних інформаційних відносинах; 

4) участь у заходах, що сприяють сталому розвитку національного 

інформаційного простору України та зміцненню її суверенітету; 

5)  гарантування інформаційної безпеки України. 
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Розвиток інформаційних технологій надав переваги не тільки у повсякденному 

житті, а й переваги для вчинення протиправних діянь. У сучасному світі кіберзлочинність 

стрімко розвивається та удосконалюється, вона є однією з найгостріших проблем.  Що 

найменше 80% населення мають доступ до мережі Інтернет. І кількість користувачів 

збільшується кожного дня, а це можуть бути як і жертви, так і самі злочинці.  

За останніми даними сьогодні доступ до Інтернету мають 46 % домогосподарств 

світу, тоді як у минулому році цей показник був 44 %, а в 2010 році – всього 30 %. В 

числовому еквіваленті мають доступ до Інтернету 3,2 млрд. людей (43% світового 

населення). Зафіксовано, що протягом п'яти років число користувачів Інтернетом в 

країнах, що розвиваються, збільшилось удвоє. Покриття населення мережами 3G зросла за 

чотири роки з 45 % до 69 %. Згідно звіту Міжнародного союзу електрозв'язку, Україна за 

показником розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій займає 79 місце (в 

2010 році - 69) з індексом розвитку 5,23 (в 2010 році - 4,41) [1, с. 2-5; 2, с. 84]. 

Визначення поняття кіберзлочинності на законодавчому рівні не має, але це не 

означає, що цього явища не існує. Навпаки в останні роки кіберзлочинність стає на один 

рівень з такими злочинами, як торгівля людьми розповсюдження наркотиків або торгівля 

зброєю.    

 Можна зазначити, що кіберзлочинність включає будь-які протиправні дії та 

протизаконні діяння в кіберпросторі, які скоєні в інформаційно-телекомунікаційній сфері, 

де комп’ютерні дані або комп’ютерна система можуть бути як предметом злочину, так і 

знаряддям. 

    Згідно конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» існують такі види 

кіберзлочинів: 

− правопорушення проти конфіденційності, що включають у себе незаконний 

доступ, нелегальне перехоплення, втручання у дані, втручання у систему, зловживання 

пристроями;  

− правопорушення, пов'язані з комп'ютерами, а саме підробка, пов'язана з 

комп'ютерами та шахрайство, пов'язане з комп'ютерами; 

− правопорушення, пов'язані зі змістом, тобто правопорушення, пов'язані з дитячою 

порнографією; 

− правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав [3]. 

На нашу думку цей список дуже вузький, так як із розвитком інформаційних 

технологій злочинці вигадують все нові шляхи скоєння своїх протиправних дій, через те 
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з’являються нові правопорушення. Тому законодавчим органам треба або заздалегідь 

передбачати як правопорушники будуть використовувати у своїх цілях інновації, або як 

тільки було виявлено  новий вид злочину, одразу доповнювати перечень вже існуючих.  

    Проблемам боротьби з кіберзлочинністю присвячено багато праць видатних  

вчених, а саме А.В. Войціховським, В.Б. Дзюндзюком, М.Ю. Літвіновим,   Н.А. Савіновим 

та іншим.  

    На думку професора В. Дзюндзюка кіберзлочинність має такі характерні ознаки, 

що створюють проблемність при боротьбі зі злочинами :  

− анонімність – завдяки якої злочинці можуть не тільки переховуватись 

особисто, а й видавати себе за іншу людину; 

− інтелектуальний характер – здійснення таких злочинів вимагає наявність 

певних знань; 

− віддаленість – злочинця і жертву можуть розділяти тисячі кілометрів, що 

звичайно дуже зручно для першого; 

− висока латентність кіберзлочинності виникає через те, що ймовірність знайти 

злочинця невисока, тому частіше винний не притягається до відповідальності ; 

− транснаціональність – велика кількість злочинів вчинюється саме 

організованими групами , що знаходяться на території декількох країн [4]. 

Найголовнішою проблемою виникнення таких злочинів є неповна захищеність 

людей та матеріальне становище злочинців. Особа встає на кримінальний шлях через 

бажання добре заробити не покладаючи великих зусиль, не розуміючи, що ці навики 

можна застосувати на користь державі та суспільству. Або особа бажала допомогти, але 

таку допомогу суспільство не прийняло.  

Знаходячи та нейтралізуючі існуючі загрози, ми тим самим даємо можливість 

створити кіберзлочинцями нові методи скоєння злочинів, тому при протидії ним треба 

продумувати свої дії на декілька кроків вперед. На нашу думку, ефективним способом у 

боротьбі з кіберзлочинами буде: 

- по-перше, удосконалення нормативно-правової бази, бо Конвенції «Про 

кіберзлочинність» недостатньо для вирішення усіх питань, пов’язаних з цією проблемою;  

- по-друге налагодження міжнародного співробітництва, бо кіберзлочинність це 

насамперед злочини, які не відбуваються у певній країні, а можуть створюватися одразу в 

декількох державах. Тому дуже важливо розробити порядок дії правоохоронних органів з 

різними країни або з іншими структурними підрозділами, діяльність яких пов’язана з 

використанням інформаційно-комунікативних технологій. Це сприятиме ефективному 

забезпеченню безпеки користувачів від електронних посягань, а також допоможе краще 

розслідувати кіберзлочини.  Кандидат юридичних наук, начальник Управління боротьби з 

кіберзлочинністю МВС України Літвінов М. пропонує ще  один спосіб- це розробка 

спеціалізованого програмного забезпечення [5, с. 89]. Також  було б доцільним зробити 

спеціальний портал, у якому існувала можливість дізнатися про стан або певні новини 

щодо боротьби з кіберзлочинністю, це допомогло би громадянам у самозахисті.  
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Чиннe нaціoнaльнe зaкoнoдaвствo в сфepі пpoтидії кібepзлoчиннoсті  не зaдoвoльняє 

пoтpeби сучасності тa нe зaвжди oхoплює всі ключoві eлeмeнти, які нeoбхідні для 

eфeктивнoї пpoтидії кібepзлoчинaм.  

Нa сьoгoдні в Україні діє низкa зaкoнів  тa нopмaтивних дoкумeнтiв, щo oхoплюють 

пpoблeми зaбeзпeчeння кібepбeзпeки дepжaви, цe нaсaмпepeд Кoнституція Укpaїни, 

Кpимінaльний і Цивільний кoдeкси, Кoдeкс пpo aдміністpaтивні пpaвoпopушeння, Укaзи 

Пpeзидeнтa, європейські Кoнвeнції paтифікoвaні Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, тa інші 

нopмaтивнo-пpaвoві aкти.   

Звaжaючи нa стpімкий poзвитoк кібepзлoчиннoсті у світі, a тaкoж нa чимaлі збитки, 

щo зaвдaються нeю, питaння poзpoбки тa впpoвaджeння eфeктивних мeхaнізмів пpoтидії 

злoчинaм у сфepі інфopмaційнo-кoмунікaційних тeхнoлoгій потребують вирішення  як на 

міжнародному так і національному рівнях.   
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Незважаючи на начебто розгалужену систему термінів, що описують безпекове поле 

«кіберпростору», критичною є проблема їх нормативного визначення, насамперед самого 

поняття «кіберпростір». На цю проблему звернули увагу автори спеціальної доповіді 

«Зменшуючи системні ризики кібербезпеки», підготовленої на замовлення ОЄСР. Також  

цією пpoблeмoю зaймaлися такі сучaсні нaукoвці: С. Лeві, С. Сісмoндo, М.Кулик, A. 

Мaлюк, В. Кoпилoвa, O. Кapчeнкo, Т. Тpoпінінa, В. Цимбaлюк, Б. Чeбoтapeнкo тa інші. 

Деякі експерти, наприклад Д. Франсело, вважають, що останім часом термін 

«кібербезпека» все частіше і частіше використовується, але при цьому багато керівників 

служб безпеки і просто експерти з інформаційної безпеки досі плутаються в тому, коли і 

як використовувати цей термін [1]. 

Пepeвaжнa більшість українського зaкoнoдaвстa в сфepі кібepбeзпeки oпepує 

дeфініціями, визнaчeнь яких фaктичнo нeмaє.  Нaпpиклaд, діючe кpимінaльнe 

зaкoнoдaвствo нe пoвністю peглaмeнтує пpaвoпopушeння в сфepі кібepзлoчиннoсті.   

Aнaліз джepeл нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвстa свідчить пpo тe, щo в пpaвoвoму пoлі 

викopистoвується знaчнa кількість тepмінів, їх синoнімів. Нaпpиклaд, в зaкoні Укpaїни 

«Пpo oснoви нaціoнaльнoї бeзпeки Укpaїни» [1] зaстoсoвуються пoняття «кoмп’ютepнa 

злoчинність» тa «кoмп’ютepний тepopизм» , пpoтe їх кoдифікaція відсутня як в 

зaзнaчeнoму, тaк і в інших нормативних актах.  Aнaлoгічнa ситуaція склaлaся з пoняттям 

«кoмп’ютepний тepopизм» , oпис якoгo відсутній  в Зaкoні Укpaїни  «Про боротьбу з 

тероризмом» [2].  

 Національний інститут стратегічних досліджень здійснив велику кількість 

офіційних запитів щодо вирішення проблеми термінологічної невизначеності 

законодавства України в інформаційній сфері до ключових відомств таких як: Служба 

безпеки Укpаїни, Служба зoвнішньoї poзвідки, Гoлoвне упpавління poзвідки Міністеpства 

oбopoни Укpаїни, Міністеpствo внутpішніх спpав) та наукoвих устанoв (Інститут 

телекoмунікацій і глoбальнoгo інфopмаційнoгo пpoстopу Націoнальнoї академії наук 

Укpаїни, Міжвідoмчий наукoвo-дoслідний центp з пpoблем бopoтьби з opганізoванoю 

злoчинністю Pади націoнальнoї безпеки і oбopoни Укpаїни, з метою визначення  підходів 

до основних термінів вданій сфері.  Після пpoведенoгo аналізу відпoвідей булo 

сфopмульoванo  визначення ключoвих теpмінів в сфеpі кібеpбезпеки. Зoкpема, для 

пoняття «кібеpзлoчину» фахівцями Націoнальнoгo інституту стpатегічних дoсліджень 

дане наступне визначення: «кібеpзлoчин – кpимінальна дія, відпoвідальність за яку 

пеpедбаченo кpимінальним закoнoдавствoм, яка здійснена (здійснюється) у кібеpпpoстopі 

(абo за дoпoмoгoю йoгo технічних мoжливoстей) і несе у сoбі суспільну небезпеку». 

У 2016 poці PНБO затвеpдила Стpатегію кібеpбезпеки Укpаїни, цим самим,  

зpoбивши,  наступний кpoк у вдoскoналенні націoнальнoї закoнoдавчoї бази у сфеpі 

інфopмаційнo-кoмунікаційних технoлoгій. Пpoте введення в дію цієї Стpатегії  не далo 

ніяких pезультатів , і не виpішилo пpoблеми неузгoдженoсті вказанoї сфеpи укpаїнськoгo 

закoнoдавства. Залишились невиpішеними більшість існуючих пpoблем з пoнятійнo-

теpмінoлoгічнoю невідпoвідністю, а пoдекуди дoдалися нoві. Так, пopяд із спіpним 

теpмінoм «кібеpзлoчин» тепеp введенo теpмін «кібеpбезпека», визначення і пoхoдження  

якoгo невідoме . 

Oтже, узагальнюючи вище сказане можна зpoбити наступні виснoвки: 

1. Незважаючи на наявність цілoї низки чинних нopмативнo-пpавoвих дoкументів 

щoдo пpoблем забезпечення безпеки кібеpпpoстopу деpжави, вoни не oхoплюють всьoгo 
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спектpу сучасних загpoз кібеpбезпеці деpжави. Законодавча влада України повина 

продовжити допрацювання нормативно-правових актів та надати повне тлумачення 

ключових понять таких як «кібеpпpoстіp», «кібеpбезпека», «кібеpзахист», «кібеpатака», 

«кібеpвійна», «кібеpтеpopизм», «кібеpзбpoя», «кібеpінфpастpуктуpа», «кpитична 

кібеpінфpастpуктуpа», які змoжуть ефективнo застoсoвуватись в пpактиці пpавooхopoннoї 

діяльнoсті. 
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Інформаційні злочини - суспільно небезпечні посягання, які зустрічаються все 

частіше та їх суспільна небезпечність з кожним днем зростає. Це зумовлене прискореним 

розвитком науки й технологій у сфері комп’ютеризації, а також постійним і стрімким 

розширенням сфери застосування комп’ютерної техніки.  

Варто звернути увагу на те, що український законодавець приділяє значну увагу 

цій проблемі: новий Кримінальний кодекс України (2001року) вперше передбачив 

самостійний розділ про ці злочини - розділ ХVI «Злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, але 

потребує вдосконалення хоча б на рівні тлумачення основних понять, таких як: 

кіберзлочинність,кіберзлочини та інше. 

Історія у сфері комп технологій показала, що розвиток і прогрес,  супроводжуються 

не тільки позитивними, а й негативними явищами. Хоча комп’ютеризація спростила  

процеси, полегшила їх існування та змінила уявлення про роботу, кар’єру, проте вона 

зробила незахищеним суспільство. Тому вирішення питань, які стосуються  

комп’ютеризації стали такими актуальними та потребують системного, стратегічного 

підходу [1, c.134]. Питання кіберзлочинності та аналіз окремих елементів злочинів 
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пов’язаних з використанням засобів комп’ютерної техніки розглядалися у працях Ю.М. 

Батуріна, П.Д. Біленчука, В.Б. Вєхова, В.О. Голубєва, М.Д. Діхтяренко, Б.Х. Толеубекова, 

А.А. Васильєва, О.Г. Волеводза, О.В. Мещерякова,  Т.Л. Тропіної та інших науковців. 

Злочини у сфері комп’ютерної інформації не мають державних кордонів, тому всі 

міжнародні організації закликають держави у співпраці з іншими зацікавленими 

сторонами розробляти необхідне законодавство, що передбачає проведення спільних 

розслідувань зазначених діянь з використанням існуючого міжнародного права і зокрема 

Конвенції Ради Європи з кіберзлочинності. Не залишилась осторонь і Україна, вона 

приймає безпосередню участь у боротьбі з кіберзлочинністю [2, с. 71]. 

На жаль, ступінь загрози, що несуть у собі комп’ютерні злочини, не до кінця ще 

усвідомлена й оцінена в суспільстві, проте незначний досвід, який вже є в цій галузі, а тим 

більше досвід найбільш розвинених країн світу, зі всією очевидністю свідчить про 

уразливість будь-якої держави і злочинець здатний однаково загрожувати інформаційним 

системам, розташованим практично в будь - якій точці земної кулі. 

Для подолання комп’ютерних злочинів необхідно погоджений міжнародний підхід. 

 На будь-якому  рівні для розслідування кіберзлочинів необхідні добре 

підготовлені кадри і вдосконалене законодавство для створення ефективної правової 

основи для забезпечення слідчої, оперативно-розшукової діяльності правоохоронних 

органів і спецслужб у боротьбі з подібними злочинами, а також  необхідні оперативні дії, 

що спираються на координацію зусиль національних центрів із запобігання і 

розслідування транснаціональних комп’ютерних злочинів з аналогічними міжнародними 

центрами в інших країнах [3]. 

Важливим  кроком спрямованим на вирішення цієї проблеми, є при- йняття Радою 

Європи 23 листопада 2001 р. Конвенції про кіберзлочинність. Конвенція про 

кіберзлочинність  - перший міжнародний договір у галузі протидії злочинам, що 

вчиняються через комп’ютерні мережі. Основна мета - проведення  загальної політики у 

сфері кримінального права, спрямованої на захист суспільства від комп’ютерних злочинів. 

Форми міжнародної співпраці включають видачу, надання допомоги в галузі права, 

визнання судових рішень, неофіційна співпраця правоохоронних органів різних країн. 

Зважаючи на теперішню ситуацію в галузі міжнародної співпраці виникає ризик 

утворення міждержавних угрупувань, найбільше це стосується співпраці при розслідувані 

[4]. 

Хоча й було здійснено велику кількість спроб щодо більш тісного міжнародного 

співробітництва, проте на наш погляд варто систематизувати всі версії, які були наданні , 

як науковцями , так і законодавчими органами різних країн та створити більш зручні 

підходи для тісного контакту між державами у сфері боротьби із кіберзлочинністю. 

Міжнародне співробітництво регулююється такими принципами: 

1) найширші обсяги співпраці шляхом застосування відповідних міжнародних 

документів, укладених угод на основі єдиного чи взаємного законодавства, і 

внутрішньодержавного законодавства; 

2) здійснення співробітництва з метою розслідування або судового переслідування 

щодо злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами і комп’ютерними даними.  

Також не менш важливим є усунення прогалин у міжнародних відносинах, щодо 

таких питань як: 
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1)  доступ до даних без отримання згоди користувача чи власника, але з наступним 

обов’язковим повідомленням особи чи компетентних органів держави, де знаходиться 

комп’ютерна система чи дані; 

2) відсутність регулювання механізму відмови у транскордонному доступі особі, 

яка володіє законним правом на управління комп’ютерною системою і даними; 

3) порядок оскарження рішення про збирання комп’ютерних даних при 

транскордонному доступі; 

4) захист конфіденційності інформації, отриманої вказаним вище способом; 

5) судовий та відомчий контроль національних судів і компетентних органів за 

законністю дій іноземних органів; 

6) не передбачається можливість проведення транскордонного обшуку у 

комп’ютерних мережах  компетентними органами держави, в якій розслідується  

комп’ютерний злочин[5]. 

Підсумовуючи вищезазначене, ми вважаємо, що необхідно створити більш дієвий 

механізм взаємодії держав  у  питаннях правової допомоги. Варто також звернути увагу на 

створення нових та доповнення існуючих нормативно-правових  актів для врегулювання 

всіх прогалин, які існують, проте їх варто не тільки розробити, а й імплентувати в  їх 

національне законодавство, що дозволило б ефективно розслідувати кіберзлочини. А 

також створити компетентні органи, які будуть виконувати свої функціональні обов’язки 

на більш високому рівні та  матимуть доступ до всієї інформації, необхідної для більш 

кращого виконання роботи. Не менш важливим є систематизація даних, створення 

загальних умов на національному рівні для всіх банків, а саме однаковий порядок 

організації роботи та видачі інформації стосовно певної особи та її рахунку і надання 

доступу патрульним до даних необхідних для  якіснішого виконання ними своїх 

повноважень.  

Таким чином,  вирішення проблеми інформаційної безпеки можливо лише за 

створення та ратифікування документів, які стосуються сфери інформаційної безпеки 

держав та створення необхідних умов для розслідування цих злочинів. 
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 Сьогодні використання інформаційного поля може бути настільки ж небезпечним і 

навіть смертельним для людської спільноти, як і застосування зброї масового ураження.  

Проблема загроз в галузі інформаційно-комунікаційних технологій – вже вийшла на 

міжнародний рівень і становить собою одну з найсерйозніших у сучасному світі [1].  

Зараз виникають принципово нові потужні засоби, здатні призвести до небувалих 

руйнівним наслідкам, порушити роботу виробничої та економічної сфери, соціальної 

інфраструктури та держуправління, загрожувати життю мільйонів людей. Одним із 

найяскравіших методів створення жаху і хаосу у інформаційно-телекомунікаційній сфері є 

кібертероризм, або комп`ютерний тероризм. 

На даний час найбільш популярним і часто застосуючим ресурсом у світі являється 

Інтернет, який будучи прямим благом для суспільства, несе в собі й потенційну руйнуючу 

силу. Це може проявлятися в різноманітних формах, як використання його для пропаганди 

екстремізму, расизму, ксенофобії, так і для  суто кримінальних цілей – наприклад, для 

злому банківських електронних мереж, державних сайтів та баз даних [2]. У наш час за 

допомогою всесвітньої мережі Інтернет про себе відкрито заявляють міжнародні 

терористичні структури та організації, з протиправною діяльністю яких не можуть 

впоратися передові держави Європейського Союзу та США. Для досягнення своїх цілей і 

задоволення власних інтересів активні учасники терористичної діяльності намагаються 

мати у своему арсеналі найновітнішу і найпотужнішу зброю – ядерну, 

хімічну, бактеріологічну,та,звісно, інформаційні засоби (Інтернет мережу), які за своєю 

суттю мають руйнуючу силу та можуть бути порівнянні зі зброєю масового ураження. 

  Кібертероризм – це суспільно-небезпечне явище, котре характеризується 

різноманітними  ознаками та являється серйозною загрозою людству, причому ступінь 

цієї загрози в силу своєї новизни, не до кінця ще усвідомлена і вивчена [3]. Практика, яка 

склалася у світової спільноти в даній сфері показує про безсумнівну уразливість будь-якої 

держави, а саме тому, що кібертероризм не має чітко визначених кордонів, і для 

кібертерористів не стане складністю загрожувати інформаційним системам, які 

розташовані в будь-якій точці земної кулі. Діяльність кібертерористів дуже важко виявити 

та нейтралізувати , це пов`язано з тим, що вони практично не лишають «слідів» від 

вчиненого протиправного діяння.  

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/20131230/tipolog2013.pdf
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Дані огляду в сфері інформаційної безпеки свідчать про те, що кіберзлочини 

стають більш витонченими, що ускладнює їх виявлення та запобігання. Це може привести 

до ще більших збитків і втрат у майбутньому. 

 Кібертероризму притамані різні форми, але інформаційну атаку слід, 

вважати, як основну. Так, інформаційна атака виражається  на комп'ютерну інформацію, 

обчислювальні системи, апаратуру передачі даних, інші складові інформаційної 

інфраструктури, які здійснюються групами чи окремими особами. Дана атака дає змогу 

проникати в будь-яку систему, перехоплювати управління чи стримувати 

кошти мережевого інформаційного обміну тощо. 

Яскравими прийомами кібертероризму виступають такі як: знищення мереж 

електроживлення, використання хімічних засобів для руйнування елементної бази; 

крадіжка інформаційних, програмних та технічних ресурсів, шляхом подолання систем 

захисту, впровадження вірусів та програмних закладок [4]. За статичними показниками 

визначено, що 36% респондентів в Україні вважають, що кіберзлочинність це зовнішня 

загроза, 24% – внутрішня загроза. 34% – вважають, що загроза може виходити як ззовні, 

так і зсередини організації. 

36%

24%

34%

Кібертероризм – зовнішня або внутрішня загроза?

зовнішня загроза внутрішня загроза змішана

 

Поява кібертероризма пов`язана з незахищеністю інформаційного простору країни 

від негативного зовнішнього і внутрішнього впливу. Тобто, це умисне зловживання 

можливостями цифрових інформаційних систем з метою підтримки проведення 

злочинних терористичних дій. Кібертерористи мають тільки одне на меті – це досягти 

якнайшвидше потрібної цілі та наробити побільше галасу у суспільстві.  

З метою підвищення ефективності у боротьбі з тероризмом доцільно було б 

прийняти до уваги такі заходи, як: по-перше, організація ефективної співпраці з 

іноземними державами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, до 

компетенції яких відноситься боротьба з кібертероризмом. По-друге, розширення 

транскордонного співробітництва у сфері правової допомоги в протидії комп'ютерній 

злочинності і кібертероризму. По-третє, удосконалення міжнародної організаційно-

правової взаємодії з питань протидії комп’ютерній злочинності й комп’ютерному 

тероризму, та удосконалення системи підготовки кадрів у сфері інформаційної безпеки 

[5]. 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання  

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

31 

 

Ці практичні методи стануть ефективними у запобіганні даного небезпечного 

явища, застосування яких наддасть певні гарантії у сфері інформаційної безпеки. 

У сучасному суспільстві існує низка методів виявлення кібертероризму, а за 

допомогою статистичних показників є можливість порівняти в Україні та у світі 

тенденцію застосування тих чи інших методів.  
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 Таким чином, кібертероризм є комплексною акцією, що виражається в навмисній, 

політично вмотивованою атаці на інформацію, оброблювану комп'ютером і 

комп'ютерними системами, що створює небезпеку для життя чи здоров'я людей або 

настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення 

громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту. Тому 

органи та служби компетентні у попередженні і протидії даному суспільно-небезпечному 

явищу повинні швидко, оперативно та  професійно  за  допомогою  комп`ютерів, 

телекомунікаційних та комп`ютерних мереж застосовувати правомірні засоби по 

запобіганню і профілактиці кібертероризму та будь-яких кіберзлочинів. 

  

Література 

 

1. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи [Електронний 

ресурс] / С. Гнатюк // Безпека інформації. - 2013. - Т. 19, № 2. - С. 118-129. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2013_19_2_8 

2.Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки [Електронний 

ресурс] / О. В. Бойченко, О. О. Ончурова // Форум права. - 2010. - № 2. - С. 57-62. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 

3. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: 

міжнародно-правовий аспект [Електронний ресурс] / О. Г. Широкова-Мурараш, Ю. Р. 

Акчурін // Інформація і право. - 2011. - № 1. - С. 76-81. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2011_1_16 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2013_19_2_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2011_1_16


Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання  

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

32 

 

4. Кібертероризм у контексті сучасних маргінальних процесів [Електронний 

ресурс] / О. В. Матвєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - 

Вип.103(1). - С. 184-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_103(1)__27 

5. Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії 

[Електронний ресурс] / С. Б. Гавриш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією 

(теорія і практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 3-14. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_1 

 

 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В 

УКРАЇНІ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Обертинський В.А. 

слухач 2-го ННІЗДН факультету №2 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Ісмайлов К.Ю. 

кандидат юридичних наук, майор поліції  

завідувач кафедри кібербезпеки  та інформаційного забезпечення  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Зміни у правовій системі України не оминули і систему джерел інформаційного 

права і законодавства, яка переживає трансформацію у зв’язку з реформаційними 

процесами в законодавчій сфері (зокрема яка стосується інформаційного соціального 

обороту), з відновленням правового звичаю як джерела права, включенням до неї практики 

Європейського суду з прав людини, що свідчить про існування тенденції до наступного 

розширення системи джерел вітчизняного права. Зазначені зміни є проявом реалізації в 

Україні принципу верховенства права, який не лише закріплений у ст. 8 Конституції 

України, але й поступово займає очільне місце у правосвідомості, насамперед правників-

практиків. 

Актуальність даного питання набуває і завдяки невпинному зросту ролі судових 

процесів, починаючи з 2004-2005 років. Так судові процеси, що проводяться вищими 

спеціалізованими судами України, Верховним судом України, Вищим Адміністративним 

Судом України та, безумовно, Конституційним Судом України суттєво змінили сучасне 

ставлення науковців і практиків юриспруденції до впливовості судових рішень на 

соціальні інформаційні відносини та форми інформаційного права взагалі в національній 

правовій системі. 

Особливої уваги зазначена проблема набула з моменту створення Конституційного 

Суду України. Відповідно до ч. 2 ст. 147 Конституції України КСУ розв’язує питання про 

відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне 

тлумачення Конституції і законів України. Але аналіз рішень КСУ показує, що вони не 

тільки роз’яснюють чинне законодавство, але і встановлюють нові приписи нормативного 

характеру. До того ж рішення Конституційного Суду мають загальний характер і є 

обов’язковими для виконання. 

Таким чином, Конституційний Суд отримав право не лише тлумачити закон, але й 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_103(1)__27
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оцінювати його на предмет відповідності Конституції України, яка має над ним пріоритет, 

для гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави. 

З теоретичного погляду актуальність питання щодо ролі рішень Конституційного 

Суду в системі джерел інформаційного права України визначається ще й тим, що його 

дослідження, як правило, ведуться у контексті розгляду місця рішень КСУ в 

правозастосовчій практиці, при цьому мало уваги приділено вивченню їх ролі у 

нормотворчій інформаційно-правовій діяльності. 

З практичного боку зазначена проблема актуалізується тим, що, відповідно до 

чинного законодавства, рішення КСУ довгий час не розглядалися на рівні джерел права. 

Проте об'єктивно спостерігається явне зростання їх ролі в правотворчій діяльності 

держави, що викликане, як недосконалістю інформаційного (і не тільки) законодавства так 

і активним використанням в юридичній практиці рішень Конституційного Суду. 

Відповідно і серед науковців та практиків не вщухають дискусії стосовно їх юридичної 

природи, значення, порядку дії та виконання. 

Також даний етап розвитку інформаційно-правової системи і системи джерел 

інформаційного права і законодавства як її складової питання місця інтерпретаційно-

правових актів у системі джерел інформаційного права і законодавства України стає дедалі 

актуальнішим. Це зумовлене певною невідповідністю їх фактичного і юридичного статусу 

у регулюванні суспільних інформаційних відносин. Підсилює теоретичне значення 

досліджуваного питання перегляд панівної в юридичній науці в минулому концепції, згідно з 

якою фактично єдиним прийнятним джерелом права визнавався нормативно-правовий акт, а 

підхід до ролі інтерпретаційних актів у правовому регулюванні був спрощеним і нівелював їх 

значення для правотворчості. 

Разом зі збільшенням впливу інтерпретаційних актів, зокрема судової влади, на 

регулювання суспільних інформаційних відносин, їх ролі у нормотворчості, офіційно 

залишається головною думка про відсутність у них нормотворчої функції, що входить у 

суперечність із реаліями сьогодення і перспективами розвитку правової системи на шляху 

її відповідності світовим стандартам. 

Дослідження юридичної природи, видів інтерпретаційних актів, ступеня їх 

обов'язковості, що зумовлюють можливість їх включення до системи джерел права і 

чинного законодавства України, є чинником удосконалення правотворчості і 

правозастосування, судової практики, зміцнення законності та правопорядку в Україні, є 

важливим та своєчасним етапом інформаційно-правового розвитку. 

Проблеми визначення джерел права взагалі, джерел інформаційного права, 

зокрема, та ролі актів судової влади в системі джерел права в Україні досліджували К.Ю. 

Ісмайлов, Т.А. Костецька, А.А. Письменицький, Р.Б. Тополєвський, Т.Є. Мураховська та 

інші. 

Так, Ісмайлов К. Ю. у дисертації «Акти судової влади в системі джерел права 

України» 2012 року викладає сучасну правову теорію багатоджерельності національного 

права і законодавства (зокрема і в інформаційній сфері соціальних відносин) як 

недостатньо розкриту фундаментальну юридичну сфери у науковому і практичному, 

нормативно-правовому обороті. Автором якісно проаналізовані основні риси актів судової 

влади в України, зокрема актів Конституційного Суду України, актів Верховного Суду 

України, актів вищих спеціалізованих судів, актів Європейського Суду з прав людини та 

деякі аспекти втілення їх у правовий оборот, як правових документів, що значно змінили 
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останнім часом бачення їх ролі в системі джерел права [1]. 

В дослідженнях Костецької Т.А., зокрема в роботі «Джерела інформаційного права 

України: поняття, система, особливості» авторка визначає джерела інформаційного права 

як такі, що є однією з основних і разом з тим малодосліджених категорій цієї вітчизняної 

галузі, що формується. В даному випадку поняття «джерела інформаційного права» 

вживається відповідно до сформованого в національній теорії права розуміння джерел 

права як офіційно-документальної форми вираження та закріплення правових норм, що 

йдуть від держави або визнані нею й мають юридичну загальнообов'язкову силу. Чіткість 

названого поняття має суттєве значення насамперед для теоретичної розробки проблем 

інформаційного права [2]. 

Звертається до проблеми структурованості джерел інформаційного права в своїх 

дослідженнях і А.А. Письменицький. Так, в своїй монографії «Загальна теорія 

інформаційного права» він визначає нормативно-правову сторону формування джерельної 

основи інформаційного права крізь п’ять рівнів інформаційного законодавства, що 

обумовлені юридичною силою актів національного і міжнародно-правового значення [3]. 

В роботах Р.Б. Тополєвського, зокрема в дисертації «Системні зв'язки юридичних 

джерел права» (2004 р.) зустрічаємо твердження про значний еволюційно-конвергенційний 

процес зміни розуміння структури джерел національного права і законодавства за рахунок 

прецедентно-правового та інтерпретаційно-правового її наповнення актами судової влади. 

Зокрема в якості прикладів автором даний процес ілюструється й документами в сфері 

інформаційних соціальних стосунків [4]. 

Наукові публікації Т.Є. Мураховської, що найбільше акумулювання знайшли в 

дисертації «Формування нових галузей в системі права України» (2011 р.) також 

приділяють увагу питанням так званої «галузевізації», що, зокрема, обумовлюється 

виокремленням певної структури джерел новітніх напрямів в системі національного права 

і законодавства. Серед означених нових галузевих напрямів також автором називається 

«інформаційне право» [5]. 

Однак наукові дослідження з цього питання в основному присвячувалися 

динамічному аспекту прецедентних та інтерпретаційних юридичних актів чи були 

спрямовані на визначення місця прецедентів та інтерпретаційних актів у системі джерел 

певної галузі права. Тому існує необхідність у проведенні комплексного дослідження 

можливості включення правового прецеденту у вигляді акту судової влади та 

інтерпретаційного акту до системи джерел інформаційного права і законодавства України, 

що й зумовило вибір даної теми. 

Таким чином, джерела національного інформаційного права в сучасних умовах 

реформування національного законодавства і правової системи можна характеризувати як 

самодостатню форму, спосіб вираження і закріплення правових норм, прецедентів, звичаїв 

і угод, що регулюють суспільні інформаційні відносини, виходять від органів державної 

законодавчої, виконавчої, судової влади України, при здійсненні покладених на них 

функцій, а також містяться в міжнародних і певних внутрішніх договорах України та 

практиці Європейського суду з прав людини, які є обов’язковими, доступними та 

легальними. 
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В сучасних складних умовах соціально-політичного, економічного, культурного 

розвитку українського суспільства на шляху спрямування до європейських стандартів, в 

край необхідним постає проблема боротьби з кіберзлочинністю та правового регулювання 

кібербезпеки  в Україні як одного із загальнодержавного напрямку. 

Аналіз  сучасної наукової   думки стосовно протидії кіберзлочинності та 

удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері кібербезпеки , а саме робіт: 

І.Р. Березовської,        В.М. Бутузова, В.Д. Гавловського, В.П. Горбулінова, І.В. 

Литовченко, О.Ю. Паливоди, О.М. Петрашева,  О.О. Тихомірова В.Г. Хахановського  та 

ін. визначає, що кіберзлочиність слід розглядати як самостійну площину у системі 

загальної злочинності (здебільш в економічній сфері) у зв’язку з чим дає підставу 

наголосити на окремі проблемні аспекти. 

Кіберзлочинності притаманні такі кримінологічні риси, як: транснаціональність, 

латентність, динамічність темпів зростання та трансформацій, анонімність, масштабність 

наслідків, тощо[5, С. 252-259]. 

Комп’ютерне піратство, шахрайство, хакерство та новітній прояв кіберзлочинності – 

кібертероризм міцно закріпились у суспільній свідомості як особливо небезпечні явища, 

перед якими можуть опинитись беззахисними як окремі громадяни так і суспільство та 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=
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держава в цілому. Саме тому кіберзлочинність вже набула масштабів загрози міжнародній 

безпеці і стала одним з головних предметів державної та міжнародної діяльності. 

- Проблемами, які ускладнюють боротьбу з кіберзлочинами слід зазначити:   

 неврегульованість правового забезпечення Національної державної політики у 

сфері кібербезпеки; 

 не сформованість єдиної державної структури  з координації протидії 

кіберзлочинам. 

За останні роки чинне законодавство України у сфері забезпечення кібербезпеки 

держави  являє собою цілу низку нормативних документів різних рівнів, а саме: 

- «Конвенція про кіберзлочинність. Конвенція ратифікована із застереженнями і 

заявами Законом  №2824-IV від 7.09.2005 ВВР 2006 №5-6 ст.7» 

- Закони України: Про інформацію: закон України від 02.10.1992. № 2658 XII із 

змін., внес. згідно із законами України : за станом на 25.06.2016 року N 2938-VI.;  Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: закон України від 

05.07.1994 року №90/94-ВР станом на 19.04.14 року.; Про державну таємницю: закон 

України від 21.01.1994 року №3855-ХІІ станом на 09.08.2015 року; «Про Державну 

службу спеціального зв’язку та захист інформації України»//Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. - №30. – ст.258.; Про основи національної безпеки України: закон 

України від 19.06.2003 року № 964-ІV станом на 07.08.2015 року; Про Доктрину 

інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 8 липня 2009 року № 

514/2009; 

Кримінальний кодекс України прийнятий 05.04.2001 року, зі змінами від 08.10.2016 

встановлює у розділі XVI  кримінальну відповідальність  за «злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку» (ст.ст. 361-363). 

          Особливого розгляду потребує рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України», яка була 

затвердження указом Президента України від 15 березня 2016 року, №96/2016. 

           Мета нової стратегії кібербезпеки в Україні полягає в створенні умов для безпечної 

експлуатації кіберпростору, його використання в інтересах особистості, суспільства і 

держави. 

Найбільш важливими, на нашу думку, напрямками реалізації вищезазначеної 

стратегії є:  

–  розробка та оперативна адаптація державної політики в сфері кібербезпеки, 

досягнення сумісності з відповідними стандартами ЄС і НАТО; 

– забезпечення кіберзахисту критичної інфраструктури до якої входять: енергетичні і 

транспортні магістральні мережі, лінії нафто- і газопроводів, морські порти і т.д.; 

– розвиток потенціалу сектора безпеки та оборони в сфері кібербезпеки; 

– створення спеціальних підрозділів у Збройних силах України за рахунок залучення 

провідних ІТ-фахівців; 

– вдосконалення процедурних механізмів збору доказів в електронній сфері 

(підрозділи: кіберполіції, СБУ); підготовка суддів, слідчих суддів і прокурорі для роботи з 

електронними доказами; 
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– створення механізму анти-кібератак проти агресії у віртуальному просторі, з метою 

«активного кіберзахисту» у воєнно-політичній та воєнно-технічних сферах (СБУ, Служба 

зовнішньої розвідки, Національний інститут стратегії дослідження). 

Окремим завданням постають питання внесення змін до правового регулювання 

щодо заходів відповідальності за порушення у сфері кіберпростору (захист даних) та 

підготовка високо кваліфікованих спеціалістів у сфері протидії кіберзлочинності. 

Згідно статистичних даних сьогодні в Україні близько 18 млн. громадян є 

постійними користувачами мережі Інтернет. З кожним роком злочинів в інтернеті 

збільшується приблизно на 25-30%, але разом з тим збільшуються і можливості держави.  

За даними спецслужб, за останній рік українські хакери вкрали з кредитних карт у 

всьому світі близько сотні мільйонів доларів. За кількістю спроб зараження 

комп'ютерними вірусами Україна випереджає країни не тільки Східної та Західної 

Європи, а також Центральної Азії і США, як показало дослідження «Лабораторії 

Касперського» [3]. 

Українською проблемою є як недостатня кількість державних експертів в області 

комп'ютерно-технічної експертизи, так і складності з введенням в правове поле 

досліджень фахівців комерційних організацій. Середній термін проведення комп'ютерно-

технічних експертиз становить від півроку і вище через високу завантаженість профільних 

державних установ. Для проведення розслідування таких злочинів необхідні кваліфіковані 

фахівці, що володіють не тільки технічними навичками, але й знаннями в галузі права [6]. 

На підставі вище викладеного аналізу нормативно-правової бази у сфері запобігання 

кіберзлочинності та наукових досліджень у сфері забезпечення кібербезпеки в Україні ми 

дійшли наступних висновків. 

1. Стрімкий розвиток інформаційних технологій створюють серйозну загрозу для 

національної і міжнародної безпеки у всьому світі. 

2. Поточний рівень кібербезпеки в Україні є досить низьким, що приводить до 

збільшення кількості випадків незаконного збирання, зберігання, використання, 

поширення персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжок і шахрайства.  

3. Розвиток потенціалу сектора безпеки та оборони має включати реалізацію 

здійснення державного стратегічного планування та програмно-орієнтованого, 

програмного забезпечення у сфері електронних комунікацій, інформаційних технологій, 

захисту інформацій та кіберзахисту.  

 4. Запорукою дієвої боротьби з кіберзлочинністю виступає консолідація зусиль 

ОБСЄ в боротьбі з сучасними викликами і загрозами безпеці, такими як: тероризм, 

торгівля людьми, кіберзлочинність, організована транскордонна злочинність 
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У сучасну епоху, яку називають «інформаційним суспільством», ми є свідками 

бурхливого розвитку інтелектуальної діяльності людини. Ця діяльність має значення не 

тільки для людини, але і для соціального й економічного розвитку будь-якої держави. 

Вона є складовою частиною безпеки держави, оскільки недостатній інтелектуальний 

потенціал, що є, як правило, наслідком недостатнього розвитку нормативно-правової бази, 

яка веде до неконкурентоспроможної економіки, отже до слабкої держави. Змінюються 

суспільні процеси, в наше життя давно міцно увійшли такі поняття, як комп'ютер, 

програмне забезпечення, Інтернет. Бібліотеки та архіви поступаються місцем електронним 

бібліотекам. Електронні банки даних, що містять величезну кількість творів літератури, 

науки, мистецтва, цілком уміщаються на жорсткому диску комп'ютера або web-сайті. 

Обслуговуються вони, як правило, однією людиною. Інтернет - поняття глобальне не 

тільки в географічному, а й у соціально-правовому сенсі цього слова. Він, в тій чи іншій 

мірі, зачіпає самі різні сфери життєдіяльності сучасної людини, в тому числі і цивільно-

правові відносини.  

Актуальність теми визначається тим, що захист авторських прав в мережі Інтернет 

до цих пір не отримала достатнього висвітлення в юридичній літературі. Захист же 

авторських прав вмережі Інтернет за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, перш 

за все, залежить від того, наскільки грамотно використовуються їхні можливості. В даний 

час гостро стоїть необхідність регулювання питань захисту в Глобальній мережі, 

регламентації Інтернету, як найбільш важливого елемента нових інформаційних 

технологій. Серйозну увагу на дану проблему теоретики і, особливо, практики стали 

звертати відносно недавно, коли Інтернет міцно увійшов у життя людини. Таким чином, 

слід відзначити, що дана проблема практично не досліджена, хоча в останні роки і теорія, і 

практика визнають необхідність її врегулювання.  

http://focus.ua/society/210275%20/
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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В даний час кіберпростір відіграє важливу роль у сучасному житті будь-якої 

людини. У правовій державі кіберпростір регулюється Конституцією, законами, 

кодексами тощо. Але оскільки кіберпростір має транскордонний характер, то слід 

зазначити, що сприяння країн у цій сфері регулюють ряд конвенцій.  

У кіберпросторі або мережі Інтернет, можуть поширюватися різні матеріали, 

інформація, де можуть бути порушені цивільні права, інших осіб. Такими порушеннями 

можуть бути, плагіат та інші порушення авторського права. Дані види мають право бути 

реалізовані в захисті цих прав, та покарання правопорушника і відшкодування моральної 

шкоди. Захистом даних прав, згідно з законодавством займається Закон України «Про 

захист авторських прав і суміжних прав» від 23.12.1993р. Згідно з проектом «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет» №4629 від 10.05.2016 [1], де передбачено також 

доповнення Закону України «Про нотаріат» статтею 79-1, відповідно до якої нотаріус 

матиме право забезпечувати докази у мережі Інтернет шляхом складення відповідного 

протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в мережі Інтернет, та до якого 

додаються документи, в яких зафіксована інформація, розміщена в мережі Інтернет. Це, 

бузумовно, дуже важливе нововведення, на яке зацікавлені особи очікували впродовж 

тривалого часу. Така можливість суттєво спрощує процес доведення того, що на певну 

дату на певному веб-сайті міститься певна інформація. 

За даними компанії Tera Consultants, яка підготувала доповідь для Міжнародної 

торгової палати, в 2008 році європейці безкоштовно завантажили захищених копірайтом 

матеріалів на 10 мільярдів євро. Фахівці компанії вважають, що «піратство» в мережі 

Інтернет буде збільшуватися і до 2016 року втрачений прибуток медіаіндустрії складе 240 

мільярдів євро. Розрахунок зроблений на підставі того, що в даний час піратський трафік 

зростає на 24% в рік [2, с. 3]. Цими проблемами займається Кіберполіція, даний вид 

правопорушення називається Піратством в кіберпросторі. Так як інтернет є вільним по 

собі, і частково нерегульований, захист прав людини, є складним, але можливим 

чинником захисту прав людини в кіберпросторі. 

Ще однією складністю захисту авторського права в глобальній мережі Інтернет є те, 

що поряд зі способами захисту розробляються нові способи і технології, що допомагають 

правопорушникам здійснювати незаконне присвоєння авторських прав. Тому методи 

захисту, повинні бути не тільки правового характеру, але й індивідуального. Крім 

позовного захисту в суд, відповідної країни правопорушника, слід відзначити 

індивідуальні заходи захисту авторського права. У першому випадку, існує цілий ряд 

індивідуального захисту авторського права. Авторські мітки займають важливе місце в 

індивідуальній захисту авторських прав, вони можуть міститися непомітно на графічних, 

аудіо і відео файлах, також ідентифікаційні програмні коди виду( ISBN, ISAN, DOI та 

інші). Так само, слід обмежувати доступ до даних матеріалів авторського права, або 

стягувати  платню за їх користування у сфері кіберпростору, потрібно виключити 

можливість копіювання.  

В цифровій мережі передачі даних твір інтенсивно (і практично безконтрольно) 

переміщується у просторі, внаслідок чого суд не може визначити фізичне місце, в якому 

відбулося конкретне порушення авторських прав. Необхідно конструктивним чином 

змінити принцип вибору застосовного права. У якості такої пропонується метод 
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«функціонального аналізу», що подається зазначеними авторами як більш гнучкий [3, с. 

914]. 

Згідно міжнародної ВОІВ Бернської конференції про авторське право , держави-

члени якої ратифікували договір між сторонами конференції  [4, c. 1]. Дані держави 

взаємодіють у забезпеченні боротьби проти правопорушень у сфері авторського права. 

Отже, дуже важливо, щоб у найкоротші терміни держава визначила правові рамки, в 

яких повинен існувати і розвиватися Інтернет. Від цього багато в чому залежить, 

наскільки ефективно будуть захищені авторські права не тільки в Інтернет, а й взагалі в 

комп'ютерних мережах. Саме відсутність реального захисту прав нерідко утримує авторів 

від розміщення в мережі своїх матеріалів. І якщо не вжити заходів, то Інтернет 

перетвориться на чорну діру для інтелектуальної праці, наслідки чого позначаться на 

відносинах не тільки у віртуальному світі, але й у світі реальному.  
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Сьoгoдні ми живемo і пpaцюємo у світі глoбaльниx мoжливoстей взaємoдії. Стpімке 

збільшення кількoсті пеpсoнaльниx кoмп'ютеpів, вільний дoступ дo Інтеpнету і швидкий 

poзвитoк pинку нoвиx кoмунікaційниx пpистpoїв змінили і спoсoби пpoведення дoзвілля, і 

метoди ведення бізнесу. Змінюються і спoсoби скoєння злoчинів. Злoчинність глoбaльниx 

цифpoвиx теxнoлoгій відкpивaє нoві мoжливoсті для діяльнoсті злoчинців. І бізнесмени, і 

спoживaчі пoзбaвилися мільйoнів дoлapів "зa дoпoмoгoю" злoчинців, щo вoлoдіють 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
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кoмп'ютеpними знaннями. Більш тoгo, кoмп'ютеpи і меpежі мoжуть викopистoвувaтися 

для тoгo, щoб викликaти тpивoгу, пoсіяти пaніку, oчікувaти нaсильницькиx нaпaдів - і 

нaвіть для кoopдинaції і здійснення теpopистичниx дій. Нa жaль, у бaгaтьox випaдкax 

пpaвooxopoнні opгaни відстaють від злoчинців, не мaючи неoбxідниx теxнoлoгій і 

квaліфікoвaнoгo пеpсoнaлу для ствopення пеpешкoд нoвoї і швидкo зpoстaючoї зaгpoзи, 

нaзвaнoї кібеpзлoчинністю [1]. 

Теpмін «кібеpзлoчинність» у пpaвoвиx aктax oфіційнo не вкaзується. Paзoм з тим, 

сaме пoняття зaкpіпилoся в лексикoні пpaвooxopoнниx opгaнів poзвинениx деpжaв Євpoпи 

і Світу і мaє нa увaзі злoчинність у сфеpі кoмп'ютеpнoї інфopмaції і телекoмунікaцій, 

незaкoнний oбіг paдіoелектpoнниx і спеціaльниx теxнічниx зaсoбів, пoшиpення 

неліцензійнoгo пpoгpaмнoгo зaбезпечення для ЕOМ, a тaкoж деякі інші види злoчиннoсті. 

Дoнедaвнa бaгaтo теxніків-пpoфесіoнaлів не poзуміли фенoменa кібеpзлoчиннoсті й 

не виявляли інтеpесу дo ньoгo. У бaгaтьox випaдкax пpaцівники пpaвooxopoнниx opгaнів 

відчувaли недoлік інстpументapію, неoбxіднoгo для тoгo, щoб зaйнятися цією пpoблемoю 

[2]. 

У pяді міжнapoдниx дoкументів визнaнo, щo кібеpзлoчинність сьoгoдні зaгpoжує не 

тільки нaціoнaльній безпеці oкpемиx деpжaв, a й безпеці людствa тa міжнapoднoму 

пopядку.  

З oгляду нa нaціoнaльну безпеку Укpaїни, спoстеpігaється небезпечнa тенденція, 

пoв'язaнa зі збільшенням теxнічнoї і теxнoлoгічнoї зaлежнoсті деpжaви від 

тpaнскopдoнниx пpoявів кібеpтеpopистів.  

Стaн інфopмaційнo-телекoмунікaційниx систем і pівень їxньoгo зaxисту є oдним з 

нaйвaжливішиx фaктopів, щo впливaють нa інфopмaційну безпеку деpжaви. 

Oдним із гoлoвниx зaсoбів пpoтидії кібеpзлoчиннoсті є інфopмaційнa безпекa [3]. 

Нaціoнaльнa безпекa істoтнo зaлежить від зaбезпечення інфopмaційнoї безпеки, й у 

xoді теxнічнoгo пpoгpесу ця зaлежність буде зpoстaти. Визнaчень інфopмaційнoї безпеки 

нa сьoгoдні існує дoсить бaгaтo. Єдинoї думки пpo те, щo тaке інфopмaційнa безпекa 

немaє. І в цьoму, нa нaшу думку, гoлoвнa пpoблемa стaну зaxисту інфopмaції. Ми пoстійнo 

гoвopимo пpo те, щo інфopмaційнa безпекa зaбезпечується нa нaлежнoму pівні, aле як ми 

мoжемo кaзaти пpo це нaпевне, кoли ми не мaємo єдиниx пpaвил пpo те, щo ми зaxищaємo, 

як зaxищaємo і від чoгo. Пpoблем інфopмaційнoї безпеки безліч, як і пpoблем poзвитку 

пpoцесу інфopмaтизaції. У цій сфеpі неoбxіднo виpішувaти питaння, пoв'язaні з 

визнaченням пpиpoди pізниx видів інфopмaційниx небезпек (зaгpoз), меxaнізмів їxньoгo 

впливу нa oб'єкти інфopмaційнoї безпеки, мoжливиx нaслідків циx впливів, шляxів і 

метoдів їx нейтpaлізaції aбo зменшення. 

З цієї низки пpoблем нaйбільш вивченими є пpoблеми, пoв'язaні із зaxистoм 

інфopмaції. Щo ж дo питaнь зaxисту людини, людськиx спільнoт, суспільствa в цілoму, тo 

з пoгляду poзpoбки метoдoлoгії, шляxів, фopм і метoдів зaбезпечення інфopмaційнoї 

безпеки вoни вивчені недoстaтньo [4]. 

Все це тільки нa pуку кібеpзлoчиннoсті і вoнa цю мoжливість викopистoвує. 

Сьoгoдні кібеpзлoчинність нaбулa тенденції пoшиpення. Зaзнaченa тенденція зумoвленa 

тaкими чинникaми: 

- буpxливим  poзвиткoм   глoбaльнoї  системи  електpoннoї  телекoмунікaції,   нa  

зpaзoк Інтеpнет; 
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- пpиєднaнням дo пpoцесу фopмувaння тaк звaнoї глoбaльнoї кібеpцивілізaції нoвиx 

кpaїн чеpез спеціaльні нaціoнaльні пpoгpaми нa зpaзoк інфopмaтизaції, poзвитку 

інфopмaтики, інфopмaційнoгo суспільствa, пoстіндустpіaльнoгo суспільствa, електpoннoгo 

суспільствa тa пoдібниx дo ниx зa змістoм; 

- зpoстaнням у стpуктуpі нaціoнaльниx екoнoмік і міжнapoдній екoнoміці сектopу 

тopгівлі тa нaдaння пoслуг чеpез електpoнні (кoмп'ютеpні) зaсoби телекoмунікaції 

(зoкpемa, Інтеpнет-тopгівля). 

Щo стoсується Укpaїни, слід відмітити тaкі негaтивні чинники, щo стpимують 

aктивну бopoтьбу з кібеpзлoчинaми і не дoзвoляють нaшій деpжaві нa pівнoпpaвній oснoві 

включитися у світoве інфopмaційне суспільствo: 

- відсутність дoстaтньoї деpжaвнoї фінaнсoвoї підтpимки фундaментaльниx і 

пpиклaдниx вітчизняниx дoсліджень у сфеpі пoпеpедження і бopoтьби з кібеpзлoчинністю; 

- пpaктичнo відсутній poзвитoк вітчизнянoгo виpoбництвa кoнкуpентoспpoмoжниx 

зaсoбів 

інфopмaтизaції і зв'язку, їx зaxисту; 

- інфopмaтизaція деpжaвниx і кoмеpційниx стpуктуp здійснюється пеpевaжнo нa бaзі 

зaкopдoннoї теxнoлoгії тa кoмп'ютеpнoї теxніки (стpaтегічнa теxнічнa  і теxнoлoгічнa 

зaлежність від іншиx деpжaв); 

- недoстaтні пpoфесійні знaння пpaцівників пpaвooxopoнниx opгaнів у сфеpі 

бopoтьби з інфopмaційними злoчинaми. 

Пеpш зa все, opгaнaм деpжaвнoї влaди слід звеpнути oсoбливу увaгу нa діяльність 

пpaвooxopoнниx opгaнів, тoму щo тільки в їx oбoв'язки вxoдить бopoтьбa з 

кібеpзлoчинністю. Лише від якіснoї бopoтьби пpaвooxopoнниx opгaнів з кібеpзлoчинністю 

зaлежить, чи змoжемo ми гoвopити пpo існувaння інфopмaційнoї безпеки oсoби тa 

деpжaви в цілoму. 

Дoслідження діяльнoсті спеціaльниx підpoзділів пpaвooxopoнниx opгaнів Укpaїни 

щoдo бopoтьби з кібеpзлoчинністю виявилo pяд oбстaвин, щo не спpияють aктивізaції тa 

кoopдинaції їx діяльнoсті: 

- вияви нездopoвoї кoнкуpенції між спецпідpoзділaми pізниx відoмств (з 

кoнфіденційниx джеpел стaлo відoмo, щo неpідкo спецпідpoзділи СБУ пеpедaють дo 

спецпідpoзділів oпеpaтивні мaтеpіaли пpo фaкти тільки тиx кібеpзлoчинів, які ввaжaються 

безнaдійними для poзкpиття); 

- спецпідpoзділи СБУ (де скoнцентpoвaнo нaйкpaщий пoтенціaл фaxівців) не 

ввaжaють за дoцільне ділитися дoсвідoм зі спецпідpoзділaми іншиx відoмств щoдo метoдів 

і спoсoбів виявлення, дoкументувaння і poзкpиття кібеpзлoчинів, мoтивуючи тим, щo це є 

засобами пoдвійнoгo  викopистaння  теxнoлoгій  (xoчa неpідкo  зaзнaчені  теxнoлoгії 

oписaні  у відкpитиx публікaціяx);  

-    низький pівень  інфopмaційнo-пpaвoвoї культуpи  в  більшoсті  суддівськoгo  

кopпусу, oсoбливo нa paйoннoму pівні. 

Вpaxoвуючи вищевкaзaне, зaзнaчимo, щo й дoсі є деякa aнтипaтія - чи, пpинaймні, 

недoвіpa - між двoмa нaйбільш вaжливими учaсникaми будь-якoї ефективнoї бopoтьби з 

кібеpзлoчинaми - співpoбітникaми пpaвooxopoнниx opгaнів і пpoфесіoнaлaми в oблaсті 

кoмп'ютеpів. Тісне співpoбітництвo між ними є ключoвим мoментoм, якщo нaм неoбxіднo 

взяти кoнтpoль нaд кібеpзлoчинністю. 
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Співpoбітники поліції знають кpимінaльний зaкoн, a тaкoж oснoви збopу дoкaзів і 

питaння пеpедaчі пpaвoпopушників пpaвoсуддю. Теxнічний пеpсoнaл opієнтується в 

кoмп'ютеpax і меpежax, їxній poбoті, вміє відслідкoвувaти інфopмaцію в ниx. Кoжний мaє 

свoю "пoлoвинку ключa" дo нaнесення пopaзки кібеpзлoчинцям. Тoму oснoвнoю метoю 

деpжaви пoвинне бути з'єднaння циx двox суб'єктів, aби пoкaзaти, як вoни мoжуть і 

пoвинні пpaцювaти paзoм, зaxищaючи від кібеpзлoчинів, пpипиняючи і пoпеpеджaючи їx, 

зaлучaючи дo суду oсіб, щo викopистoвують сучaсні теxнoлoгії для зaпoдіяння шкoди 

гpoмaдянaм, opгaнізaціям, бізнесу і суспільству. Нaсaмпеpед, виявлення, пoпеpедження і 

пpипинення злoчинів в інфopмaційнo-телекoмунікaційній сфеpі і спpияє зaбезпеченню 

інфopмaційнoї безпеки Укpaїни. 
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 доцент кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення  

Одеського державного університету нутрішніх справ 

 

Боротьба з транскордонною злочинністю, яка зачіпає інформаційно-комунікаційні 

мережі (кіберзлочинність) є одним з пріоритетів внутрішньої стратегії безпеки ЄС. Щоб 

протистояти так званим кібер-атакам в безмежному просторі, Європейський Союз і Рада 

Європи розробили загальні стратегії, оперативні заходи та законодавство. 

Злочини за рамками національних кордонів. 

Питання національної безпеки. 

Інтернет відкрив інформаційні потоки, але також зробив можливим цілий ряд 

нових транснаціональних злочинів. Злочинці можуть поставити під загрозу безпеку 

національних держав і / або цивільних свобод їхніх громадян. 

Організовані злочинці використовують кіберпростір, щоб викрадати  кошти або 

вчиняти шахрайство. Вони також проникають в комп'ютерні мережі з метою крадіжки 

даних або комерційної таємниці, або знищити документи. Кіберзлочинність може 

пошкодити основну інфраструктуру, від якої залежить суспільство, що впливає на 
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здоров'я, безпеку, та й інфраструктуру, яка життєво важлива для економічного і 

соціального добробуту (наприклад, електростанції, транспортні мережі, урядових мережі). 

Міжнародний захист. 

Першим глобальним документом, спрямованим на запобігання дій, спрямованих 

проти конфіденційності, цілісності та доступності комп'ютерних систем, мереж і 

комп'ютерних даних стала Будапештська конвенція 2001 р [1], розроблена за сприянням 

Ради Європи. Цей юридичний документ спрямований для полегшення виявлення, 

розслідування, криміналізації і переслідування такої діяльності як на внутрішньому, так і 

на міжнародному рівнях. Зазначену Конвенцію було доповнено Протоколом про акти 

ксенофобії і расизму, вчинені за допомогою комп'ютерних систем. 

Стратегічний та оперативний підхід ЄС. 

ЄС продемонстрував свій підхід до боротьби з кіберзлочинністю заходами 

стратегічного, законодавчого та оперативного рівнів. 

На стратегічному рівні Стокгольмська програма 2009 містить низку заходів з 

протидії кіберзлочинності. За “Оцінкою Європолом загроз Серйозні і організованою 

злочинності - 2013” (SOCTA) [2] вважається, що кіберзлочинність — це загроза, яка  

постійно зростатиме для ЄС у вигляді великомасштабних порушень даних, онлайнового 

шахрайства і сексуальної експлуатації дітей, одночасно рухома жаданням наживи 

кіберзлочинність стає засобом забезпечення інших видів злочинної діяльності. 6-7 червня 

2013 “Рада юстиції та внутрішніх справ” визначила кіберзлочинність, як один з дев'яти 

пріоритетів ЄС у боротьбі з серйозною і організованою злочинністю між 2014 і 2017 рр. 

Висновки Ради від 25 червня 2013 року [3] допомагають у формуванні Стратегії 

Кібербезпеки ЄС , а також загальної стратегії ЄС в цій галузі. 

На оперативному рівні, після створення Європейської мережі та Агентства 

інформаційної безпеки (ENISA) [4] у 2004 році було створено Європейський центр з 

кіберзлочинності (EC3) [5]. Розташований в Європолі, EC3 покликаний стати головним 

центром в боротьбі ЄС проти кіберзлочинності, який надаватиме підтримки державам-

членам і установам Європейського союзу. Він почав свою діяльність в січні 2013 року. 

Кіберзлочинність стала також одним із пріоритетів “Механізму взаємної оцінки ЄС” по 

боротьбі з організованою злочинністю: потенціал всіх держав-членів в цій області 

розглянуто на сьомому раунді оцінювання, починаючи з кінця 2014 року. 

Директива "кібер-атаки". 

На законодавчому рівні по боротьбі з кіберзлочинністю було здійснено ряд 

заходів, наприклад, таких, як “Директива-2011” [6] по  боротьбі з сексуальним 

насильством і сексуальною експлуатацією дітей та дитячої порнографією (для 

інтегрування до національного законодавства в державах-членах до 18-грудня 2013). 

Особливо актуальною є “Директива-2013” про атаки на інформаційні системи  [7], яка 

замінила “Рамкове рішення Ради 2005” і мала бути інтегрована до 4 вересня 2015 р.. Ця 

Директива встановлює мінімальні правила, що стосуються визначення кримінальних 

правопорушень у цій галузі і санкції щодо осіб, визнаних винними у них. Основні 

злочини, визначені в Директиві, це незаконний доступ до інформаційних систем, 

незаконне втручання в системи або дані, а також незаконне перехоплення передачі даних. 

Зокрема, більш суворі кримінальні санкції вимагаються за так звані "ботнетні" атаки  [8], 

при яких велика кількість комп'ютерів заражаються для того, щоб управляти ними 

віддалено для виконання завдань в автоматичному режимі без відома користувача. Отже, 
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масштабні кібер-атаки можуть швидко поширюватися через Інтернет. Штрафи також 

можуть бути накладені на юридичних осіб, таких, як компанії, в разі виявлення злочинних 

дій їм на користь. Проте Директива має на меті збалансований підхід — з уникненням 

можливої надмірної криміналізації. 

Оперативна співпраця та законодавство.  

Директива також покращує оперативну співпрацю між національними 

правоохоронними службами держав-членів і відповідними установами ЄС (Євроюст, 

Європол та його Європейський центр по боротьбі з кіберзлочинністю, а також ENISA). 

Держави-члени повинні в межах восьми годин відповідати на надзвичайні запити, 

пов'язані з кібер-атаками. На основі інформації, що надаватиметься державами-членами, 

установи ЄС проводитимуть оцінку загроз і стратегічний аналіз кіберзлочинності. Всі такі 

заходи повинні також відповідати чинному законодавству ЄС про недоторканність 

приватного життя і електронного зв'язку та захист інформації, що є невід'ємною частиною 

комплексного підходу до ефективної протидії кіберзлочинності. 

Директива "NIS". 

З метою формування нової стратегії ЄС щодо кіберзлочинності, Європейська 

комісія в лютому 2013 року запропонувала директиву  про заходи щодо забезпечення 

високого загального рівня мережевої та інформаційної безпеки (NIS) [9] по всьому Союзу. 

Завдяки взаємозв'язку мережевих та інформаційних систем, значні перебої їх в одній 

державі-члені може вплинути на інші держави-члени і Союз в цілому. Стійкість і 

стабільність мережевих та інформаційних систем, а також безперервність основних послуг 

мають важливе значення для нормального функціювання внутрішнього ринку, зокрема, 

для подальшого розвитку єдиного цифрового ринку. Ця директива вимагає, щоб всі 

держави-члени створили “Команди реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації” 

(CERT) [10] і прийняли національні стратегії NIS та плани співробітництва. В якості 

основних інновацій, запропонована директива вимагає обов'язкового повідомлення з боку 

операторів ринку про інциденти, які мають істотний вплив на безпеку основних послуг. 

На основі доповіді Комітету з внутрішнього ринку і захисту прав споживачів 

(доповідач Andreas Schwab, ЄНП, Німеччина) у березні 2014 року Європейський 

парламент проголосував за внесення змін до запропонованої директиви. Після цього 

новий законодавчий орган матиме завдання забезпечити угоду з Радою щодо остаточної 

формі директиви. 

Кіберзлочинність і вплив одкровень Сноудена. 

На стратегію ЄС з кібер-безпеки також вплинуть підсумки розслідування 

Європарламентом одкровень по справі Едварда Сноудена. Згідно зі звітом, прийнятим на 

пленарному засіданні в березні 2014 року на підставі розслідування, проведеного 

Комітетом з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ [11], кібер-стратегія ЄС 

повинна бути розширена, щоб захистити ЄС від можливих зловмисних намірів зовнішніх 

держав і зміцнити ІТ-безпеку та відмовостійкість ІТ-систем. Отже, мандат Європолу має 

бути посилений, щоб він дозволяв почати свої власні розслідування у випадку підозри 

шкідливої атаки на мережі та інформаційні системи. ЄС повинен, однак, уникати змін до 

статті 32 згаданої Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність. Останнє робить 

транскордонний доступ правоохоронних органів до серверів і комп'ютерів, розташованих 

в інших юрисдикціях, юридично можливим без багатосторонніх угод та інших документів 

про співпрацю в правоохоронній галузі. Крім того, Комісія, ENISA та органи Європи зі 
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стандартизації мають розробити мінімальні стандарти щодо безпеки і конфіденційності та 

керівні принципи для ІТ-систем, мереж і послуг, включаючи послуги хмарних обчислень, 

щоб краще захистити особисті дані громадян ЄС та цілісність всіх ІТ-систем. Сполучені 

Штати закликаються приєднатися до Конвенції Ради Європи [12] про захист фізичних осіб 

стосовно автоматизованої обробки персональних даних (Конвенція 108), так само, як вони 

приєдналися до Конвенції про кіберзлочинність 2001, зміцнюючи тим самим загальну 

правову основу трансатлантичних відносин в цій галузі. 
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Розповсюдження інформаційних технологій, комп’ютерних систем охопило всі 

галузі економічного розвитку України. Своєю чергою економічна кібернетика 

визначається як науковий напрям що використовує ідеї, методи й засоби кібернетики для 

вивчення економічних систем [1]. Окрім того ми погоджуємося з думкою, що економічна 

кібернетика вивчає економіку та її структурні й функціональні елементи. Також щоб 

знайти оптимальні рішення для управління ними існують три основні напрями розвитку 

економічної кібернетики [1]: 

 теорія економічних систем і моделей – розробка методологічного системного 

аналізу й моделювання економічних процесів, 

 теорія інформаційних технологій в економіці – дослідження в економічних 

системах технологій збирання, накопичення, зберігання й обробки інформації, 

 теорія систем управління в економіці – вдосконалення ефективності економічних 

систем через поліпшення продуктивності управлінської праці з використанням 

можливостей технічних засобів обробки інформації. 

Отже ми приходимо до висновку, що економічна кібернетика досліджує процеси 

управління економікою країни народним господарством, галуззю, районом, виробничим 

комплексом, цехом дільницею та ін. [1]. 

Враховуючи значимість економічної кібернетик в розвитку правових явищ 

сучасного суспільства нам необхідно визначити місце її в управлінській діяльності. Отже 

економічна кібернетика як напрямок економічної думки, який продовжує самостійно 

розвиватися, поєднує в собі розвиток знань про економіку й управління в сполученні з 

розвитком економіко-математичних методів дослідження й інформаційно-комунікаційних 

технологій. Своєю чергою це визначає місце економічної кібернетики в сучасних методах 

і формах управлінської діяльності на всіх рівнях – від макро- до мікроекономічних 

процесів. Перш за все економічна кібернетика пов’язана із застосуванням обчислювальної 
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техніки й сучасних інформаційних технологій. Саме тому застосування сучасного 

інструментарію для побудови систем управління базами даних, систем підтримки 

прийняття рішень, інформаційних систем різноманітної архітектури й призначення, поряд 

з інтелектуалізацією обробки економічної інформації, заснованої на застосуванні апарата 

кількісних методів, визначають основні особливості запропонованого економічною 

кібернетикою інструментарію для вирішення найбільш актуальних проблем економіки 

України. Парадигма економічної кібернетики складаються не із наявності будь-яких суто 

кібернетичних результатів, математично сформульованих законів економічної 

кібернетики, а в тім, наскільки кібернетичні ідеї, кібернетичний спосіб мислення 

проникли в економіку, стимулювали її розвиток і призвели до появи нових наукових та 

практичних результатів. 

Отже, економісти-кібернетики, що мають високу кваліфікацію в сфері 

організаційного управління й економіки, які володіють сучасними математичними 

методами аналізу й прогнозування економічних ситуацій з використанням новітніх 

інформаційних технологій вміють організувати роботу з комп’ютеризації економічних 

суб’єктів, є фахівцями сучасності в галузі економіки й управління виробничо-

економічними системи. Окрім того слід зазначити, що фахівець-кібернетик повинен 

володіти загальними підходами до оптимізації економічних систем й усвідомлювати 

значення теорії оптимальних систем для ефективного управління економікою. Своєю 

чергою без розуміння правових явищ розвиток знань про економіку й управління в 

сполученні з розвитком економіко-математичних методів дослідження й інформаційно-

комунікаційних технологій не буде можливим задовольнити інформаційні потреби 

системи управління при виробленні ефективних управлінських рішень. 

Похідним «економічної кібернетики» є «кібернетика» яка розуміється, як наука про 

загальні закономірності процесів управління та передачі інформації в машинах, живих 

організмах і суспільстві. Таке визначення «кібернетики» вперше було запропоновано 

Норбертом Вінером [2]. Своєю чергою кібернетика вводить такі поняття, як 

кібернетичний підхід та кібернетична система. Поняття «Кібернетика» застосовується для 

позначення багатьох наук, що використовуються при дослідженні управління системами. 

Кібернетика вивчає системи управління як поняття, намагаючись виявити основні їх 

принципи.  

Саме тому при проведенні аналізу поняття «економічна кібернетика» приходимо до 

висновку, що «економічна кібернетика» займається застосуванням ідей та методів 

кібернетики до економічних систем. Окрім того зазначаємо, що економічна кібернетика 

розглядає економіку, а також її структурні і функціональні частини як складні системи, в 

яких протікають процеси регулювання і управління, що реалізовуються за допомогою 

переміщення та перетворення інформації. Головними елементами економічної 

кібернетики є: системний аналіз;  складні системи, ієрархічні системи, ієрархія моделей; 

управління в ієрархічних системах; узгодження цілей в ієрархічних системах, графи цілей; 

інформація та ентропія; оптимізація потоків інформації в завданнях управління; контроль 

і управління в організаційних системах; завдання класифікації; комплексна оцінка 

системи та оцінки підсистем, інтегральне оцінювання; кібернетичні моделі соціальних та 

економічних систем.  
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Отже підводячи підсумок зазначаємо, що економічна кібернетика має важливе 

значення в дослідженні правових явищ суспільного життя та економічного розвитку нашої 

держави.  
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Сучасний науково-технічний розвиток суспільства призвів до появи правопорушень 

та злочинів, які здійснюються з допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Громадянське суспільство, співробітники Національної поліції [1] стикаються зі 

злочинцями, злочинними групами, які вчиняють злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), систем та комп’ютерних мереж і мережах 

електрозв’язку.  

Питання, які необхідно розглянути в даному дослідженні пов’язані з теоретичним 

визначенням термінів «комп’ютерні мережі» та «мережі електрозв’язку», «постачальник 

послуг» тощо. Саме чітке теоретичне визначення та закріплення їх в правових нормах дає 

можливість практичним підрозділам кіберполіції [2; 3; 4] протидіяти злочинним 

посяганням у цій сфері.  

Отже, розглядаючи теоретичні аспекти практичної діяльності Національної поліції 

взагалі, Департаменту кіберполіції зокрема, необхідно звернути увагу на Конвенцію про 

кіберзлочинність, яка була прийнята 23 листопада 2001 року Державами-членами Ради 

Європи та Державами, які не є членами Ради Європи, але брали участь у її розробці. 

Конвенція про кіберзлочинність була ратифікована Верховною Радою України 07.09.2005 

р. Даною Конвенцією визначені такі терміни, як: «комп’ютерна система», «комп’ютерні 

дані», «постачальник послуг» [5], а саме: 

- «комп’ютерними системами» розуміють будь-який пристрій або групу взаємно 

поєднаних або пов’язаних пристроїв, один чи більш з яких, відповідно до певної 

програми, виконує автоматичну обробку даних; 

- «комп’ютерні дані» визначені як представлення фактів, інформації або концепцій у 

формі, яка є придатною для обробки у комп’ютерній системі, включаючи програму, яка є 

придатною для того, щоб спричинити виконання певної функції комп’ютерною системою. 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/51-e/2933-ekonomichna-kibernetika
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Своєю чергою під «інформацією», відповідно до вимог Закону України «Про інформацію» 

слід розуміти будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді [6]; 

- «постачальником послуг» визначено: 

а) будь-яку державну або приватну установу, яка надає користувачам своїх послуг 

можливість комунікацій за допомогою комп’ютерної системи; 

б) будь-яку іншу установу, яка обробляє або зберігає комп’ютерні дані від імені 

такої комунікаційної послуги або користувачів такої послуги. 

- «дані про рух інформації» визначені як будь-які комп’ютерні дані, пов’язані з 

комунікацією за допомогою комп’ютерної системи, які були створені комп’ютерною 

системою, що складала частину ланцюга комунікації, і які зазначають походження, 

кінцевий пункт, маршрут, час, дату, розмір і тривалість комунікації або тип основної 

послуги. 

Після розгляду термінів, які визначені Конвенцією про кіберзлочинність звернемо 

увагу на питання, пов’язані з регулюванням права власності на інформацію. Українським 

законодавством під володільцем інформації розуміється фізична або юридична особа, якій 

належать права на інформацію [7]. Підставами виникнення права власності на інформацію 

є: 

- створення інформації своїми силами і за свій рахунок, тобто авторське право; 

- договірні відносини (договір на створення інформації; договір, що містить умови 

переходу права власності на інформацію до іншої особи тощо). 

Власник інформації має право призначити особу, яка здійснює володіння, 

використання і розпорядження інформацією, і визначити правила обробки інформації та 

доступ до неї, а також встановлювати інші умови щодо інформації. 

Інформація, створена кількома громадянами або юридичними особами, є 

колективною власністю її творців. 

Право власності на інформацію, створену як вторинну в процесі обробки в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах. Встановлюється з урахуванням норм авторського права на 

підставі угоди між власником вхідної інформації і користувачем ЕОМ (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж [8]. 

Після аналізу права власності на інформацію визначимо терміни «комп’ютерна 

мережа», та «мережа електрозв’язку». 

«Комп’ютерна мережа» – це сукупність територіально розосереджених систем 

обробки даних, засобів або систем зв’язку і пересилання даних, що забезпечує 

користувачам дистанційний доступ до її ресурсів і колективне використання цих ресурсів 

[9]. 

«Мережа електрозв’язку (або по іншому - телекомунікаційна мережа)» являє собою 

комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, 

комутації, передавання або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та 

звуків, повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших 

електромагнітних системах між кінцевим обладнанням [9]. 

Злочинні своїми діями посягають на комп’ютерні мережі та мережі електрозв’язку. 

У XVI розділі Кримінального кодексу України [10] конкретизовані злочини у сфері 

використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж і мережах електрозв’язку. 
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Кримінальним кодексом під злочинами у сфері використання ЕОМ, систем та 

комп’ютерних мереж і мережах електрозв’язку визнаються вчинені умисно або з 

необережності суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), що посягають на 

відносини у сфері обробки інформації в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах і мережах 

електрозв’язку, на права власності фізичних та юридичних осіб на інформацію і доступу 

до неї [10].  

Отже, ми приходимо до висновку, що у Конвенції про кіберзлочинність були 

визначені терміни «комп’ютерна система», «комп’ютерні дані», «постачальник послуг», 

«дані про рух інформації» тощо. В законодавчих та нормативних актах України набули 

визначення терміни «комп’ютерні мережі» «мережі електрозв’язку» тощо. Своєю чергою 

вірне тлумачення термінів повинно сприяти покращенню якості протидії співробітниками 

Департаменту кіберполіції злочинним посяганням у комп’ютерних мережах і мережах 

електрозв’язку. 
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З появою та розвитком всесвітньої мережі Інтернет з’явився і новий вид злочинності 

– кіберзлочинність, який з кожним роком набирає свої оберти і несе за собою серйозні,  а 

часом, незворотні наслідки. Особлива увага приділяється кіберзлочинності, оскільки 

величезний технічний потенціал і безмежні можливості Інтернет все частіше в сучасних 

умовах можуть бути використані в злочинних цілях. Дії кіберзлочинців стають все більш 

майстерними, що становить реальну проблему для суспільства. Це загострює необхідність 

боротьби зі злочинами такого роду, створення комп’ютерних систем і технологій з 

підвищеним рівнем безпеки в мережі Інтернет, а також законодавчої бази, що дозволяє 

карати злочинців належним чином. 

Теоретичним дослідженням проблеми боротьби з кіберзлочинністю займались 

наступні науковці та практики: В. Голубєв, А. Долгова, К. Карперськи, М. Кастельс, Т. 

Кесарева,           Л. Кураков, Р. Лемос, А. Лукацький, І. Рассолов, С. Смірнов та інші. 

Кіберзлочинність – це злочинність в так званому «віртуальному просторі». 

Віртуальний простір (або кіберпростір) можна визначити як модельований за допомогою 

комп’ютера інформаційний простір, в якому знаходяться відомості про осіб, предмети, 

факти, події, явища і процеси, представлені в математичному, символьному або будь-

якому іншому вигляді і що знаходяться в процесі руху по локальних і глобальних 

комп’ютерних мережах, або відомості, що зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного 

або віртуального пристрою, а також іншого носія, спеціально призначеного для їх 

зберігання, обробки і передачі [1]. 

З метою підвищення ефективності протидії і запобіганню таким злочинам, в системі 

Національної поліції України створено спеціальні підрозділи щодо  протидії 

кіберзлочинам, що напрацьовують практику з цього напряму організаційної, слідчої, 

оперативно-розшукової та іншої діяльності. Невипадково такі види злочинів у 1992 році 

були внесені ООН до списку 14 видів транснаціональних організованих злочинів, 

поставивши іх в один ряд «незаконним відмиванням» грошей, терористичною діяльністю, 

організованим наркобізнесом, крадіжками витворів мистецтва, інтелектуальної власності, 

незаконною торгівлею зброєю, захватом повітряних суден, морським піратством, 

заволодінням наземного транспорту, шахрайством, екологічними злочинами, торгівлею 

людьми і людськими органами. Крім цього в Європі ще у 2001 році було підписано 

Конвенцію Ради Європи про злочинність у сфері комп’ютерної інформації ETS№ 185, яка 

в нашій країні більш відома під назвою «Конвенція про кіберзлочинність», що була 

ратифікована Україною у 2005 році. 
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За оцінками Інтерполу, прибутки кіберзлочинців у світі посідають третє місце після 

доходів наркоділків та нелегальних постачальників зброї. Це свідчить про те,  

кіберзлочинність сьогодні становить не тільки національність безпеці окремих держав, а 

загрожує людству та міжнародному порядку. Аналізуючи все це можна зробити висновок 

що дуже важливим аспектом протидії кіберзлочинності є її своєчасне виявлення і 

попередження [2]. 

Результати наукових досліджень свідчать, що протидія злочинності в широкому 

розумінні включає у себе загальнодержавні заходи економічного, політичного, виховного 

та іншого характеру, а також комплекс спеціальних заходів, спрямованих на безпосереднє 

подолання злочинності. У такому розумінні система протидії злочинності корелюється з 

класичними гарантіями законності.  Акцентуючи увагу на протидії кіберзлочинності, їх 

можна узагальнено представити у вигляді системи гарантій законності в інформаційній 

сфері, яка є правовою стороною системи діяльності по забезпеченню інформаційної 

безпеки: 

1. Загальні гарантії – заходи політичного, економічного, правового, виховного, 

освітнього характеру, спрямовані на створення сприятливих умов життя суспільства в 

інформаційній сфері, що опосередковано, але суттєво впливають на рівень комп’ютерної 

злочинності. 

2. Спеціальні гарантії – засоби та заходи, які є елементами безпосередньої протидії 

кіберзлочинності й призначені виключно для досягнення режиму законності в 

інформаційній сфері. До них належать: 1) спеціально-правові – засоби попередження, 

виявлення, припинення та розслідування злочинів у кіберпросторі, юридична 

відповідальність за такі злочини та механізми притягнення до неї, закріплені 

законодавством; 2) спеціально-технічні (технологічні) – апаратно-програмні засоби 

виявлення та запобігання кіберзлочинності, а також засоби криптографічного захисту 

інформації з обмеженим доступом; 3) спеціально-організаційні – створення та 

координація діяльності державних організацій призначених для безпосередньої протидії 

кіберзлочинності, підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері протидії 

кіберзлочинам, найвищий рівень їх техніко-технологічного забезпечення.[3] 

На думку Вертузаєва М.С. та Голубєва О.І. основними недоліками нормативних 

актів, що регулюють діяльність органів у сфері протидії кіберзлочинності є: 

- відсутність законодавчо розробленого понятійного апарату щодо визначення 

понять у зазначеній сфері; 

- неузгодженість завдань та функцій стосовно протидії кіберзлочинності серед 

підрозділів у сфері боротьби з кіберзлочиністю; 

- неузгоджений порядок взаємодії цих підрозділів; 

- неузгодженість існуючих державних нормативно-правових актів з міжнародними, 

що були ратифіковані Верховною Радою України; 

- неузгоджений порядок міжнародного співробітництва уповноважених органів з 

органами інших держав у цій сфері.[4] 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для зниження рівня розвитку 

кіберзлочинності потрібна розробка суттєвих заходів, починаючи з прийняття адекватного 

законодавства та закінчуючи рішенням суто технологічних питань. Головне ж завдання 

полягає в тому, щоб на міжнародному рівні, наприклад, в рамках міжнародної співпраці 

країн світу, розробити комплексну програму, що включатиме в себе всі можливі форми та 
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методи боротьби з кіберзлочинами – юридичні, програмні, технологічні, організаційні, 

економічні, політичні і т.д. Ці дії матимуть успіх лише в тому випадку, якщо будуть 

спиратися на систему постійного моніторингу кіберпростору на загальнопланетарному та 

національному рівнях.  
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На сьогодні актуальність проблеми кібербезпеки не викликає жодних сумнівів. 

Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними 

технологіями. Від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані 

в Інтернеті до користування банкоматами, банківськими рахунками. У зв’язку із цим 

виникає питання, чи врегульовано дану проблему вітчизняним законодавством і як 

себе захистити від кіберзлочинців. 

Аналіз вітчизняного законодавства дав зрозуміти, що, на жаль, в Україні на 

сьогодні, навіть не визначено таких ключових понять: кіберзлочин, кіберзлочинець, 

кіберпростір, кібербезпека, кіберзахист. Це призводить до того, що навіть спеціальні 

підрозділи силових відомств, у назві яких вживається поняття „кіберзлочинність”, 

„кібербезпека”, не забезпечені відповідними нормативними документами для 

http://www.crime-research.org/library/Nomokon1.html


Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання  

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

55 

 

визначення предмету своєї роботи.  

Певною мірою термінологічні проблеми кібербезпекової сфери пов’язані і з 

особливостями створення та прийняття нормативних документів різного рівня [1]. 

Незважаючи на зусилля спеціальних відомств, на думку деяких фахівців, Україна 

залишається уразливою, не в останню чергу через надмірно широке впровадження 

західних програмних продуктів (зокрема фірми Microsoft) та використання 

матеріально-технічної бази іноземного виробництва. Пошук можливих „закладок” у 

цій продукції практично унеможливлений, а залежність української держави від 

згаданих продуктів становить загрозливий рівень для національної безпеки. 

Актуальною залишається проблема створення національної операційної системи, 

стимулювання з боку держави створення національного антивірусу [2]. 

В останні роки інформаційні мережі розвиваються занадто швидко, щоб існуючі 

механізми контролю встигали реагувати на нові проблеми. Хмарна обробка даних, 

автоматизація атак, вразливість персональної інформації в соціальних мережах на всі 

ці проблеми правове регулювання поки не може знайти адекватної відповіді. 

Зі збільшенням числа користувачів зростають, такі фактори ризику: збільшується 

залежність суспільства від інформаційних технологій; збільшується можливість 

використання мережі для вчинення злочинів, росте потенційна можливість стати 

жертвою використання інформаційних технологій в злочинних цілях. При цьому 

вчинення злочину не вимагає великих зусиль і витрат - достатньо мати комп`ютер, 

програмне забезпечення та підключення до інформаційної мережі. Не потрібно навіть 

глибоких технічних знань: існують спеціальні форуми, на яких можна придбати 

програмне забезпечення для вчинення злочинів, вкрадені номери кредитних карт і 

ідентифікаційні дані користувачів, а також скористатися послугами з допомоги в 

здійсненні електронних розкрадань і атак на комп`ютерні системи як в цілому, так і на 

окремих стадіях вчинення злочинів [3]. 

Розслідування злочинів в інформаційних мережах зазвичай вимагає швидкого 

аналізу та збереження комп`ютерних даних, які дуже вразливі за своєю природою і 

можуть бути швидко знищені. У цій ситуації традиційні механізми правової 

взаємодопомоги і принцип суверенітету, одним з проявів якого є те, що тільки 

правоохоронні органи держави можуть проводити слідчі дії на його території, 

вимагають безліч формальних погоджень, роблячи розслідування транснаціональних 

кіберзлочинів проблематичним. 

Серед причин комп'ютерних злочинів відзначають такі: 

 швидкий перехід від традиційної паперової технології зберігання та 

передавання; 

 інформації до електронної за одночасного відставання технологій захисту 

інформації, зафіксованої на машинних носіях; 

 широке використання локальних обчислювальних мереж, створення глобальних 

мереж і розширення доступу до інформаційних ресурсів; 

 постійне ускладнення програмних засобів, що викликає зменшення їх 

надійності та збільшення кількості уразливих місць; 

 недостатньо розвинене спеціальне законодавство щодо різних аспектів 
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комп'ютерної злочинності, у той час як цей вид злочинів швидко прогресує; 

 технологічна залежність від закордонних виробників ПЗ, і, як наслідок, 

іноземних держав; 

 широко розповсюджена практика несанкціонованого копіювання, неліцензійне 

програмне забезпечення; 

 брак державних коштів на дороговартісні заходи із забезпечення кібербезпеки, 

проблеми з визначенням економічної доцільності таких заходів. 

Виділяють комп’ютерні злочини, в яких: а) комп'ютер є об'єктом 

правопорушення та б) комп'ютер використовується як засіб, що сприяє вчиненню 

злочину. 

Комп'ютер є об'єктом правопорушення, коли мета злочинця - викрасти 

інформацію або завдати шкоди системі, що цікавить його. З комп'ютером як з об'єктом 

пов'язані такі види злочинів: а) вилучення засобів комп'ютерної техніки. До цієї групи 

відносяться традиційні способи здійснення звичайних видів злочинів, у яких дії 

злочинця направлені на вилучення чужого майна; б) розкрадання інформації; в) 

розкрадання послуг (отримання несанкціонованого доступу до якоїсь системи з метою 

безоплатного користування послугами, що надаються нею); г) пошкодження системи. 

Дана група об'єднує злочини, здійснені з метою зруйнувати або змінити дані, що є 

важливими для власника одного або багатьох користувачів системи - об'єкта 

несанкціонованого доступу; 

Використовувані в даний час заходи попередження комп'ютерних злочинів 

можна об'єднати в три групи: технічні; організаційні; правові. 

Технічні заходи захисту від несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем 

передбачають: використання засобів фізичного захисту, включаючи засоби захисту 

кабельної системи або електроживлення, засоби архівації та копіювання інформації на 

зовнішні носії; організацію обчислювальних мереж з можливістю перерозподілу 

ресурсів у разі порушення працездатності окремих ланок; розробку програмних 

засобів захисту, в тому числі антивірусних програм, систем; розмежування 

повноважень, програмних засобів контролю доступу; прийняття конструктивних 

заходів захисту від розкрадань і диверсій; установку резервних систем 

електроживлення; оснащення приміщень замками, установку сигналізації і багато 

іншого. 

До організаційних заходів можна віднести: ретельний підбір персоналу; 

виключення випадків ведення особливо важливих робіт лише однією особою; 

шифрування даних для забезпечення конфіденційності інформації; заходи захисту, що 

включають контроль доступу в приміщення, розробку стратегії безпеки, планів дій у 

надзвичайних ситуаціях і т. ін.; організація надійної та ефективної системи архівації і 

дублювання найбільш цінних даних; захист інформації від несанкціонованого доступу, 

включаючи використання різних пристроїв для ідентифікації особи за біометричною 

інформацією - райдужній оболонці ока, відбитками пальців, голосу, розмірами кисті 

руки; покладання персональної відповідальності на конкретних осіб, покликаних 

забезпечити безпеку об’єкта, введення в штат фахівців у галузі безпеки інформації; 

забезпечення універсальності засобів захисту від усіх користувачів (включаючи вище 
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керівництво); розробка плану відновлення працездатності об’єкта після виходу його з 

ладу і т. п. 

До правових заходів належать: посилення норм, що встановлюють 

відповідальність за комп'ютерні злочини; захист авторських прав програмістів; · 

вдосконалення кримінального та цивільного законодавства в цій сфері. Також 

належать питання громадського контролю за розробниками комп'ютерних систем і 

прийняття міжнародних договорів про обмеження у їх діяльності. 

Таким чином, до числа основних заходів протидії комп’ютерній злочинності 

можна віднести: створення єдиної стратегії боротьби з кіберзлочинністю відповідно до 

якої функції силових відомств чітко розподілені і координуються державою; 

створення загального центру для моніторингу загроз кібертероризму і розробки 

заходів швидкого реагування; організацію якісного захисту матеріально-технічних 

об'єктів, що складають фізичну основу інформаційної інфраструктури, насамперед 

критичної; розвиток технологій виявлення впливів на інформацію та її захисту від 

несанкціонованого доступу, спотворення чи знищення; безперервну підготовку 

персоналу інформаційних систем до ефективного протистояння різним варіантам дій 

терористів; · розвиток міждержавного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю. 
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Кіберзлочинність -  це найсучасніший вид злочинності, що існує в сьогоднішньому 

суспільстві. Проблематика полягає в тому, що сучасні технології розвиваються та 

вдосконалюються з кожним днем, а так само і розвивається, поширюється 
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кіберзлочинність. На сьогодні актуальність проблеми кібербезпеки не викликає жодних 

сумнівів. Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними 

технологіями. Від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в 

інтернеті до користування банкоматами, банківськими рахунками і т. п. У зв’язку із цим 

виникає питання, чи врегульовано дану проблему вітчизняним законодавством і як себе 

захистити від кіберзлочинців. 

Аналіз вітчизняного законодавства дав зрозуміти, що, на жаль, в Україні на сьогодні, 

навіть не визначено таких ключових понять: кіберзлочин, кіберзлочинець, кіберпростір, 

кібербезпека, кіберзахист. 

На щастя, 27 січня 2016 року Радою національної безпеки та оборони України було 

прийнято за основу Стратегію кібербезпеки України  [1].  

На засіданні прийнято за основу Стратегію кібербезпеки України з урахуванням 

викликів, які стоять перед нашою державою: агресивних дій Російської Федерації, 

посилення тенденцій використання кіберпростору розвідувальними і спеціальними 

військовими структурами, терористами, криміналітетом. 

Стратегія передбачає розвиток національної системи забезпечення захисту 

кіберпростору, своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також запобігання їм 

з урахуванням досвіду та практики країн НАТО і Євросоюзу. Крім того, в документі 

обговорені питання координації, взаємодії та розподілу повноважень між органами 

безпеки та оборони України у питаннях кібербезпеки, кіберзахисту та протидії 

кіберзлочинності. 

Метою стратегії є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, 

його використання в інтересах особистості, суспільства і держави. В документі 

підкреслюється, що поряд з перевагами сучасного цифрового світу і розвитком 

інформаційних технологій, вони можуть використовуватися для вчинення терористичних 

актів, у тому числі шляхом порушення штатних режимів роботи автоматизованих систем 

управління технологічними процесами на об'єктах інфраструктури. Більше поширення 

одержує політично мотивована діяльність у кіберпросторі у вигляді атак на урядові і 

приватні сайти в мережі Інтернет. "Економічна, науково-технічна, інформаційна сфера, 

сфера державного управління, оборонно-промисловий і транспортний комплекси, 

інфраструктура електронних комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають все 

більш уразливими для розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб в 

кіберпросторі. Цьому сприяє широке, іноді домінуюче, присутність в інформаційній 

інфраструктурі України організацій, груп, осіб, які прямо або побічно пов'язані з 

Російською Федерацією", - йдеться в концепції [1, ст. 14-23].  

Стратегія передбачає комплекс заходів, пріоритетів та напрямів забезпечення 

кібербезпеки України, зокрема, створення і оперативну адаптацію державної політики, 

спрямованої на розвиток кіберпростору і досягнення сумісності з відповідними 

стандартами ЄС і НАТО, формування конкурентного середовища у сфері електронних 

комунікацій, надання послуг із захисту інформації та кібернетичного захисту.  

Крім цього, Стратегія передбачає залучення експертного потенціалу наукових 

установ, професійних і громадських об'єднань до підготовки проектів концептуальних 

документів у цій сфері; підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпеки 

поведінки в кіберпросторі; розвиток міжнародного співробітництва і підтримку 

міжнародних ініціатив у сфері кібербезпеки, в тому числі поглиблення співпраці України 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання  

інформаційно-телекомунікаційних систем» 

59 

 

з ЄС і НАТО. Згідно з документом, основу національної системи кібербезпеки складуть 

Міністерство оборони, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, 

Національна поліція, НБУ, розвідувальні органи. 

Крім того, РНБО доручила Кабінету міністрів разом з СБУ, Службою зовнішньої 

розвідки та за участю Національного інституту стратегічних досліджень затвердити у 

двомісячний строк план заходів на 2016 рік щодо реалізації Стратегії кібербезпеки 

України і надалі розробляти і затверджувати такі плани щорічно та інформувати про стан 

реалізації. Також вирішено створити Національний координаційний центр кібербезпеки як 

робочий орган РНБО. 

Президент України Петро Порошенко 8 червня, підписав указ "Про Національний 

координаційний центр кібербезпеки". Діяльність Центру дозволить забезпечити 

координацію суб'єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії 

кібербезпеки України, підвищити ефективність системи державного управління у 

формування та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки. Підставою для 

розроблення зазначеного Положення є Указ Президента України від 15 березня 2016 року 

№96, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 

січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України" і затверджена Стратегія 

кібербезпеки України. Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим 

органом РНБО. Серед основних завдань вказуються здійснення аналізу стану 

кібербезпеки; результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки; стану 

готовності суб'єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з протидії 

кіберзагрозам; стану виконання вимог законодавства щодо захисту від кіберзагроз 

державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури; даних про 

кіберінцидентах щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-

телекомунікаційних системах та інше [2, с. 1-13]. 

Центр здійснює прогнозування і виявлення потенційних і реальних загроз у сфері 

кібербезпеки України, а також оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з 

питань кібербезпеки.  
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Сучасний стан застосування інформаційних технологій у всіх галузях потребує 

розширення їх впровадження у діяльність правоохоронних органів. Так, в правоохоронних 

органах накопичений чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій 

при розкритті та розслідуванні злочинів, виконанні інших завдань боротьби зі 

злочинністю. Важливим напрямом діяльності правоохоронних органів в сучасних умовах 

є запобігання злочинності, в структурі і характері якої останнім часом відбулися зміни. 

Зросла професійність та жорстокість злочинців, посилюється корумпованість у 

суспільстві. Усе це відбувається на тлі соціально-економічних негараздів, падіння обсягів 

промислового виробництва, зростання боргів у заробітній платі і потребує удосконалення 

законодавства і практики правоохоронних органів з розкриття, розслідування і 

профілактики злочинів з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, в 

першу чергу тих, які постраждали від них. 

Проблемним питанням визначення ролі інформації та інформаційних технологій в 

діяльності правоохоронних органів, методології й методики створення різних 

інформаційних систем у певних сферах людської діяльності присвячено багато праць таких 

вчених як І.В. Арістової,            І.Л. Бачило, П.Д. Біленчука, Р.А. Калюжного, С.П. 

Кулицького, А.І. Марущака та інших.  

Правовою основою функціонування автоматизованого банку даних є затверджена 

Наказом МВС України від 17 листопада 2003р. №139 “Інструкція про порядок 

формування та використання в органах внутрішніх справ автоматизованого банку даних 

оперативно-розшукового та профілактичного призначення”. За останні роки було 

прийнято низку положень та інструкцій, які в повному обсязі реформували систему обліку 

правопорушень, а саме - Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему 

органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 12.10.2009 

№ 436, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2009 за № 1256/17272, 

Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затвердженої наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 17.12.2012 за                             № 2095/22407, Положення про порядок 

ведення Єдиного реєстру досудових розслідуванням, затвердженого за погодженням з 
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МВС, Службою безпеки, Міністерством доходів і зборів України наказом Генеральної 

прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69 та ряд інших.   

На цей час ведення обліків інформаційної підсистеми „Єдиний облік” здійснюється 

відповідно до вимог наказу МВС від 19 листопада 2012 року № 1050 ,,Про затвердження 

Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події”. 

У електронній картці ІП „Єдиний облік” зазначаються: номер та дата реєстрації 

матеріалу в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події ЧЧ ОВС, час надходження заяви, повідомлення про 

кримінальне правопорушення чи іншу подію, подія, масові заходи, адміністративне 

правопорушення, інформація, кримінальне правопорушення відповідно до чинного 

довідника, зміст (фабула) заяви (повідомлення) про подію, хто, коли і в якій формі 

повідомив про кримінальне правопорушення чи подію; відомості про потерпілого 

(заявника); номер, дата, час отримання заявником талона-повідомлення; відомості про 

особу, якій повідомлено про підозру або затримано у порядку ст. 208 КПК України: 

прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце реєстрації та 

проживання та інше.  

Оперативно-довідкові обліки дозволяють оперативно одержувати необхідні 

довідкові та перевірочні дані про затриманих осіб, ще невстановлених злочинців і т.ін. Ці 

обліки відрізняються великими інформаційними масивами при відносно короткому 

(довідковому) описі об'єкта обліку. Правоохоронні органи у своїй роботі використовують 

інформацію, пов’язану не лише з відомостями про стан громадського порядку і рівня 

злочинності на певній території, але також і про самі органи та підрозділи, їх сили і 

засоби. Співробітники чергових частин, слідчі, працівники оперативних підрозділів 

карного розшуку, експерти-криміналісти, дільничні інспектори поліції та інших 

підрозділів Національної поліції у процесі своєї роботи накопичують величезні бази даних 

оперативно-довідкового і оперативно-розшукового призначення. У цих базах зазвичай 

міститься інформація, яка стосується обліково-реєстраційних даних громадян; 

правопорушень і кримінальних подій; правопорушників і злочинців; викрадених і 

вилучених речей, а також предметів антикваріату; власників авто-мото-транспортних 

засобів; власників вогнепальної зброї; громадян, що знаходяться в розшуку та безвісти 

зниклих громадян, а також інша інформація, що підлягає зберіганню. Це такі державні 

реєстри, як дактилоскопічний облік. 

Дактилоскопічний облік є різновидом оперативно-довідкових обліків, що 

проводяться на основі відбитків пальців рук усіх осіб, узятих під варту і засуджених до 

позбавлення волі. Основою дактилоскопічного обліку є десяти-пальцева система 

реєстрації, що реалізується на спеціальній дактилоскопічній картці, а відповідні дані 

фіксуються в дактилоскопічній картотеці. Дактилоскопічному обліку піддаються також 

сліди пальців рук, що виявлені на місці вчинення злочинів, які є нерозкритими. Для 

оперативного пошуку в картотечному реєстрі (інформації в комп'ютерній системі) 

необхідної дактилоскопічної картки особи, яка була зареєстрована попередньо і 

перевіряється нині, використовується дактилоскопічна формула.  

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що враховуючи сучасні світові тенденції 

збільшення ролі інформаційного забезпечення в оперативному обслуговуванні, на нашу 
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думку, варто розширити функції аналітичних підрозділів у рамках здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 
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На сьогодні, із швидким розвитком  комп'ютерних технологій дедалі частіше  

вчинюються злочини з використанням інтернет-ресурсів. У зв’язку з цим швидко  

збільшуються показники поширення цих злочинів, а також постійно зростає їх суспільна 

небезпечність. Це зумовлене прискореним розвитком науки й технологій у сфері 

комп’ютеризації, а також постійним і стрімким розширенням сфери застосування 

комп’ютерної техніки.  

Тут треба зазначити, що певні напрями захисту інформаційної безпеки від 

кіберзлочинів в сучасних умовах уже стали предметом дослідження окремих вітчизняних 

та зарубіжних вчених, серед яких, зокрема, П. Біленчук, Б. Кормич, Т. Костецька, Є. 

Кравець, Н. Лебедєва,          В. Монахов, В. Наумов, Р. Шагієва та інші. 

Офіційна статистика не дає можливості одержати достовірні дані щодо 

кримінологічної характеристики злочинів, що вчинюються у сфері використання 

інформаційних технологій, динаміки й структури таких злочинів. Це відбувається як через 

її недосконалість, так й через високу латентність таких видів злочинів. Дана тенденція 

спостерігається не тільки в Україні. За кордоном, де накопичена чимала й достовірна 

статистика кіберзлочинів, до суду доходять справи про менш ніж 1 % порушень. При 

цьому слід пам’ятати, що, за твердженням фахівців, ревізія в змозі виявити не більше 10 % 

електронних розкрадань [1]. 
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Криміналістична особливість кіберзлочинів заключається в тому, що розслідування 

та розкриття цих злочинів неможливе без застосування та використання комп’ютерних 

технологій. Це пов’язано з необхідністю відшукування, фіксування, вилучення та 

збирання доказів в електронній формі. Також комп’ютерні технології широко 

використовуються для проведення оперативно-розшукових заходів. 

 Можна зазначити, що кіберзлочинність - це злочинність у так 

званому «віртуальному просторі». Віртуальний простір можна визначити як простір, що 

моделюється за допомогою комп'ютера, у якому перебувають відомості про особи, 

предмети, факти, події, явища і процеси, які відбуваються у локальних і глобальних 

комп'ютерних мережах, або відомості, що зберігаються в пам'яті будь-якого фізичного або 

віртуального устрою, а також іншого носія, спеціально призначеного для їхнього 

зберігання, обробки й передачі [2, c.32]. 

Що стосується України, то можна зазначити, що останнім часом рівень 

кіберзлочинності швидко зростає в Україні. Експерти зазначають, що Україна - дуже 

важливий центр хакерства, поряд із Бразилією, Китаєм та меншою мірою - Індією. У цих 

країнах досить освічене молоде населення, високий рівень безробіття та обмежені 

можливості працевлаштування. 

Однак, на думку експертів, кіберзлочинність не є негайною загрозою для українців. 

Наша країна в особливому становищі, адже має один із найнижчих у Європі рівнів 

підключення до Інтернету. Зі зростанням обсягів безготівкових розрахунків зростає і 

кількість потерпілих від кібершахраїв. За даними НБУ, у 2011 році кількість 

протиправних операцій за платіжними картами українських банків зросла до 7,6 тис. 

порівняно з 2,9 тис. роком раніше. Обсяг неправомірно списаних коштів збільшився 

майже в півтора рази – з 6,3 млн до 9,1 млн грн. І це лише офіційна статистика, до того ж 

за 2011 рік [4, c.5]. 

Так, за оцінками експертів в 2013 році, тільки в Києві фіксувалося до двадцяти 

випадків крадіжки грошей через систему клієнт-банк. Суми становлять від 20 тис. до 40 

млн. грн. Однак подібні факти замовчуються, повідомлень в ЗМІ про них практично 

немає. Ні потерпілим, ні банкам, ні поліції не вигідний галас навколо того, що 

відбувається. У ряді випадків бувають ситуації, коли такі шахрайські схеми реалізуються 

організованими групами, у які входять представники банків та силових структур [3, c. 9]. 

Українською проблемою є як недостатня кількість державних експертів в області 

комп'ютерно-технічної експертизи, так і складнощі з введенням в правове поле 

досліджень фахівців комерційних організацій. Типовий термін проведення комп'ютерно-

технічних експертиз становить від півроку і вище через високу завантаженість профільних 

державних установ. 

Українське ж законодавство у сфері захисту інформації, на думку Ю. Омельченка, 

вимагає дуже серйозного доопрацювання. «Потенційно існує ймовірність того, що 

кіберзлочинність буде виштовхуватися з Європи, то вона буде перебиратися в Україну. Та 

й уже цей процес відбувається», - зазначив експерт [3, c. 10]. 

Таким чином, ми вважаємо, що кіберзлочинність - це проблема, з якою зіштовхнувся 

увесь світ, і яка обіцяє рости та поглинати все більше коштів. Незважаючи на усі заходи, 

що їх приймають окремі особи, фірми, а також держава, кіберзлочинність продовжує свою 

діяльність, збільшуючи прибутки порушників та зменшуючи вміст кишень пересічних 
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громадян. Тому сьогодні особливо важливо переглянути усі існуючі заходи та активно 

розробляти нові, що принесуть більшу користь та надійніший захист від кіберзлочинців. 
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Широке використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності держави, a 

тaкoж у cуcпільcтві в цілoму виcувaє виpішeння пpoблeм інфopмaційнoї бeзпeки в чиcлo 

ocнoвних. Oкpім пpямoї шкoди від мoжливих випaдків нecaнкціoнoвaнoгo дocтупу дo 

інфopмaції, її перетворення aбo знищeння, інфopмaтизaція мoжe пepeтвopитиcя нa джepeлo 

cepйoзнoї зaгpoзи дepжaвній бeзпeці і пpaвaм людини. Події останніх років в Україні наочно 

показали, наскільки важливим, а інколи критичним є належне забезпечення інформаційної 

безпеки держави. В законодавстві України однією із загроз національній безпеці в 

інформаційній сфері згідно зі ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» визначено комп’ютерну злочинність і комп’ютерний тероризм, а в Конституції 

України забезпечення інформаційної безпеки названо справою усього українського народу. 

Історія навчила нас, що розвиток і прогрес, які приносять людям нові блага та 

можливості, також разом з тим спричиняють тeндeнції poзвитку злoчиннoгo cвіту, пoяву 

нoвих фopм і видів злoчинних пocягaнь. Останнім часом в Україні дуже сильно зросла 

кількість користувачів в мережі Інтернет, адже підключення до глобальної мережі стало 

легкодоступним та зручним. Сьогодні персональний комп’ютер, КПК, мобільний телефон з 

підключенням до Інтернету сприймається як належне та необхідне. Поширення комп'ютерних 

вірусів, шахрайства з пластиковими платіжними картками, крадіжки коштів з банківських 

рахунків, викрадення комп'ютерної інформації та порушення правил експлуатації 

автоматизованих електронно-обчислювальних систем - це далеко не повний перелік подібних 

злочинів у сфері кіберзлочинності. Основним законодавством по боротьбі зі злочинами в 

кіберпросторі являється КК України, а саме Розділ ХVI «Злочини в сфері використання 
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електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку». Злочини у сфері комп’ютерної інформації – це передбачене кримінальним 

законом винне порушення прав та інтересів стосовно автоматизованих систем обробки даних, 

що зашкоджує правовій охороні прав та інтересів фізичних і юридичних осіб і держави. 

На думку Прохоренко В., проблемою викриття та розслідування даного виду злочинів 

являється те, що дані злочини готуються та скоюються практично не відходячи з дому від 

свого «робочого місця»; злочини є доступними, оскільки комп’ютерна техніка стала 

доступною практично кожному пересічному громадянину; злочини можна скоювати з будь-

якої точки земної кулі, у будь-якому населеному пункті, а об’єкти злочинних посягань можуть 

знаходитись за тисячі кілометрів від злочинця [5, c. 134]. 

Проаналізувавши матеріали наукових праць, я зробив висновок, що причинами 

вчинення кіберзлочинів є прибутковість, оскільки даний вид злочиннів є надзвичайно 

«дорогим». Величезні суми грошей з’являються в кишенях злочинців після вчинення афер в 

даній сфері. Ще однією причиною являється те, що злочинці розуміють мінімальність ризиків 

викриття. Превентивні заходи до даного виду злочинів уже не допомагають, а злочини стають 

все «вишуканішими» в різних куточках світу. Наша держава не є винятком. З її низьким 

рівнем обізнаності про загрози використання комп'ютерів і низьким рівнем інформаційної 

безпеки Україна стає для «кіборгів» легкою здобиччю. Розкрадання коштів в системах 

інтернет банкінгу, даних кредитних карт, DDoS атакі на сайти, шахрайство в інформаційних 

мережах і інсайдерські витоки інформації стають повсякденними явищами. 

Для запобігання даного виду злочинів в Україні потрібно провести суттєву кількість 

змін в підготовці кадрового складу, який і буде займатися боротьбою з кіберзлочинами, а 

також навчати нові покоління способам та методам захисту інформаційної сфери. Також 

необхідною умовою забезпечення належної безпеки від даних злочинів являється і 

вдосконалення законодавчої бази,шляхом внесення змін та доповнень до уже існуючого 

законодавства, а також розробку актуального спеціалізованого програмного та апаратного 

забезпечення для провадження оперативно-розшукової діяльності в кіберпросторі. Одним із 

пріоритетних напрямків по боротьбі з кіберзлочинністю є покращення рівня відповідної 

внутрішньої та зовнішньої взаємодії (найбільш актуальним питанням є удосконалення 

механізму міжнародної взаємодії, адже більшість кіберзлочинів мають транснаціональний 

характер). Пріоритетним напрямком має стати організація взаємодії і координація зусиль 

правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх необхідною 

матеріально-технічною базою, адже попередити і розкрити дані злочини не можливо, якщо 

немає засобу який би хоча б в чомусь переважав засіб вчинення кіберзлочину [3,          c. 10]. 

Офіційна статистика не дає можливості одержати достовірні дані щодо кримінологічної 

характеристики злочинів, що вчинюються у сфері використання інформаційних технологій, 

динаміки й структури таких злочинів. Це відбувається як через її недосконалість, так й через 

високу латентність таких видів злочинів.   

Сьогодні кіберзлочини становлять для нашої країни та в цілому для світу більш 

серйозну небезпеку, ніж ще 5 років тому. Аналіз діючого законодавства по боротьбі зі 

злочинами в інформаційній сфері дає підстави вважати, що наша держава вживає необхідних 

заходів, спрямованих на профілактику та протидію комп'ютерної злочинності, але дані дії та 

заходи повинні вдосконалюватися паралельно з кіберзлочинністю і навіть на крок її 

випереджати. Проблема профілактики та розслідування кіберзлочинності в Україні існує і її 

потрібно вирішувати як найшвидше. Прийняті закони повинні відповідати вимогам, що 

пред'являються сучасним рівнем розвитку технологій. Пріоритетним напрямком є також 

організація взаємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової 
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системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. Жодна держава сьогодні 

не в змозі протистояти кіберзлочинності самостійно. Існує необхідність активізації 

міжнародної співпраці в цій сфері. Експерти говорять: саме хакери в недалекому майбутньому 

стануть загрозою номер один, змістивши тероризм. Незважаючи на віртуальність злочинів, 

збиток вони завдають цілком справжній. 
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Поняття «комп’ютерна злочинність» вперше з’явилось в американський, а потім і в 

іншій іноземній літературі, на початку шістдесятих років минулого століття і 

застосовувалось для визначення злочинів, де комп'ютер (чи інший електронно-

обчислювальний прилад) є предметом злочину, а інформаційна безпека – об’єкт злочину. 

В останні десятиліття у світовій правовій теорії та юридичній практиці з’явився термін 

«кіберзлочин». Відповідно до Конвенції Ради Європи про кіберзлочиність,  кіберзлочини 

у широкому розумінні – це ті ж злочини, але які  пов’язані саме  з комп’ютерними 

системами, тобто це протиправні, іноді суспільно небезпечні дії, які вчиняються 

суб’єктами кіберпростору. На сьогодні існує два основні вектори думки. Одна частина 

дос- лідників відносить до кіберзлочинів дії, в яких комп’ютер є об’єктом або засобом 

посягання. Представниками іншої групи до кіберзлочинів відносять лише протизаконні дії 

у сфері автоматичної обробки інформації. Тобто об’єктом посягання є інформація, що 

обробляється в комп’ютерній системі, а засобом вчинення злочину є комп’ютер. До числа 

найбільш поширених кібер- злочинів слід віднести викрадення коштів у системах 

Інтернет-банкінгу, да- них кредитних карт, DDoS-атаки на сайти, шахрайство в 

інформаційних ме- режах та інсайдерські витоки інформації [1]. 

Уряди багатьох держав світу вже усвідомили загрози для національної безпеки 

кожної країни, що породжуються існуванням і поширенням комп’ютерної злочинності та 

комп’ютерного тероризму.  Не є виключенням і наша держава, за законодавством якої 

комп’ютерна злочинність і комп’ютерний тероризм належить до найбільш серйозних 

загроз національній безпеці й національним інтересам в інформаційній сфері [2, c.43]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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Безумовно, як ніколи, в цій сфері суспільних відносин виникає питання співвідношення 

приватного та публічного інтересу в частині гармонійного поєднання відповідного 

правового механізму їх врегулювання. 

Україна, в особі органів державної влади  вже робить значні кроки щодо протидії 

та запобігання злочинам у сфері інформаційних технологій. Це проявляється насамперед 

прийняттям низки законів, нормативно-правових актів, в яких чільне місце посідає Указ 

Президента України №96/2016  “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"”. В Указі 

регламентовано становлення національної системи кібербезпеки, досягнення 

відповідності до стандартів ЄС та НАТО, створення вітчизняної нормативно-правової та 

термінологічної бази у цій сфері,  розвиток та удосконалення системи державного 

контролю за станом захисту інформації, а також проведення навчань щодо надзвичайних 

ситуацій  та інцидентів в кіберпросторі. Указ Президента України також передбачає 

посилену діяльність та взаємодію низки державних органів в цій сфері, серед  яких: 

Державна служба захисту спеціального зв’язку та захисту інформації; Служба безпеки 

України; Національна поліція України; Національний банк України; Розвідувальні органи 

України [3]. 

Тобто, відповідно до наведеного Указу Президента України запобігання, протидія, 

усунення кіберзлочинів загалом можливе лише за умови ефективної та раціональної 

взаємодії та координації органів державної влади та спеціально уповноважених органів.  

Безумовно, при аналізі вищезазначеного нормативно-правового акту щодо захисту 

прав людини та держави від злочинних посягань в сфері інформаційних технологій, не 

можна оминути також Закон України “Про захист персональних даних”, який тісно 

взаємопов’язаний з іншими нормативно-правовими актами. Останній передбачає 

здійснення заходів, які пов’язані з захистом та обробкою персональних даних. В Законі та 

Указі  вказуються положення про те, що органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також інші суб’єкти, які здійснюють обробку даних, створюють 

структурний підрозділ чи призначають відповідального щодо захисту персональних 

даних. Для захисту персональних даних та запобігання, ліквідації кіберзлочинів усі 

суб’єкти обробки даних, володільці, користувачі повинні діяти лише в межах чинного 

законодавства, зокрема наведених нормативних актів [4]. 

Ефективна боротьба з кіберзлочинністю неможлива без розробки цілісної концепції 

основ кримінологічного та статистичного вивчення злочинності, що включає в себе 

основи дослідження кіберзлочинності.  Як наголошується, в 2014 році управління по 

боротьбі з кіберзлочинністю МВС зареєструвало 4800 злочинів у сфері IT, в 2015 році - 

6025 [5], не говорячи про високий коефіцієнт латентності у цьому спектрі злочинності. 

Боротьба з кіберзлочинністю вимагає всебічного підходу. Якщо проаналізувати  

іноземний досвід, то наприклад у Китаї існують певні обмеження на користування 

мережею Facebook, у КНДР взагалі навіть Google використовувати заборонено. У США, 

прийнято законодавство щодо здійснення контролю в Інтернеті, виділяються кошти на 

прослуховування в Інтернеті та слідкування за людьми. Крім того, в останні роки у різних 

регіонах світу було застосовано низку своїх підходів для боротьби з кіберзлочинністю. 

Так, у 2002 році Співдружністю націй був розроблений типовий закон про комп’ютерні та 

пов’язані з комп’ютерами злочини, метою якого є удосконалення законодавчих норм 
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держав-членів Співдружності в галузі боротьби з кіберзлочинністю і поглиблення 

міжнародної співпраці. 

Найчастіше з використанням комп’ютера вчи- няються такі традиційні злочини: 

порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України); шахрайство, вчинене 

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 

ст. 190 КК Украї- ни); незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнан- 

ням для їх виготовлення (ст. 200 КК України); незаконне збирання з метою ви- користання 

або використання відомостей, що становлять комерційну або бан- ківську таємницю (ст. 

231 КК України); ввезення, виготовлення, збут і розпо- всюдження порнографічних 

предметі КК України (ст. 301 КК України). 

Сьогодні кіберзлочинність більш масштабна, професійна, організована та технічно 

оснащена. Сучасний стан злочинів у сфері високих інформаційних технологій 

характеризується тим, що спостерігається її постійне зростання та розширення існуючих 

меж. Цілком очевидно, що гострота проблем у цій сфері боротьби стає потенційною 

небезпекою для держави та вимагає прийняття неординарних рішень, кардинальних змін 

стереотипних підходів до її вирішення, розроблення нових форм боротьби зі 

кіберзлочинністю, але з врахуванням при цьому пріоритетності інтересів людини й 

громадянина.   
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Всеукраїнська науково-практична конференція 

Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання 

24 листопада 2017 року 
м. Одеса, Україна 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Інформуємо Вас, що 24 листопада 2017 року в м. Одеса відбудеться Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні 

питання».  

Для участі в конференції запрошуються вчені, співробітники науково-дослідних 

установ, аспіранти, курсанти, студенти. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

 

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ: 
Для участі в конференції представити наступні документи: 

1. Заявку у відповідності з формою; 

2. Тези доповіді на одній із робочих мов, оформлені у відповідності із 

запропонованим зразком; 

ПУБЛІКАЦІЯ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тези доповідей, отримані Організаційним комітетом та прийняті до друку, будуть 

видані до початку конференції у збірнику праць конференції та вислані безкоштовно на 

електронні адреса учасників конференції. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

вул. Успенська, 1, м. Одеса65000, Україна 

Сайт http://oduvs.sem-dev.co.ua/kafedra-kiberbezpeki-ta-informatsijnogo-zabezpechennya/ 

E-mail: oduvs.kiber@ukr.net 

 

Контактні особи: 
Ісмайлов Карен Юрійович +38 (099) 70-600-70; 

+38 (097) 70-600-90; 

0997060070@ukr.net 

 

Форос Ганна Володимирівна  +38 (067) 485-30-84 
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