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Шановні  учасники конференції! 

Мені дуже приємно бачити Вас у стінах нашого навчального закладу. Сьогодні ми зібралися з 

метою обговорення  важливої теми: «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання», ця 

проблема. Наскільки Вам відомо турбує не лише українське суспільство, а і весь світ. 

 Під час підготовки до цієї конференції було прикладено чимало зусиль, адже вирішення цієї 

проблеми має неабиякий пріоритет. Ми разом з науково-педагогічним складом університету 

відповідально готувалися до цього наукового заходу, запросили досвідчених науковців із навчальних 

закладів та наукових установ, з різних куточків України, представників різних наукових шкіл та 

дослідницьких установ, а також науковців різних наукових поглядів з метою всебічного дослідження 

даної проблеми та вирішення правових та організаційних питань кібербезпеки в Україні.  

На сьогоднішній день, інформаційні-телекомунікаційні технології є невід’ємною частиною 

розвитку та функціонування українського суспільства. В основі розвитку сучасної  постіндустріальної, 

інформаційної цивілізації лежить, перш за все, створення потужної системи знань і інформації. Епоха 

розумних систем впевненими кроками охоплює весь світ, і можна стверджувати, що сучасний 

суспільний розвиток залежить від когнітивних (інформаційних) здобутків нації, які полягають у 

безпосередній взаємодії мислення, свідомості, пам’яті та мови, а також в здібностях людей до 

логічного мислення, здатності аналізувати та досліджувати отриману інформацію, порівнювати, 

виявляти закономірності та розробляти певні нові ідеї на основі вже раніше здобутих знань. 

Через високу досвідченість суспільства з’являється  новий вид  високотехнологічної 

злочинності, яка виступає складною і відносно новою сферою діяльності правоохоронних органів, що 

пов’язано, передусім, з появою більш складних, динамічних  та інтелектуально-розвинених 

кримінальних організацій. 

З метою здійснення ефективної боротьби поліцейськими підрозділами з високотехнологічною 

злочинністю  в окремих підрозділах створені аналітичні центри, роботу яких потрібно 

вдосконалювати та здійснити реструктуризацію аналітичних служб, з метою впровадження в 

діяльність працівників навичок ефективного використання систем і комплексного користування 

даними про злочинні об’єднання, які здійснюють контроль за найпоширенішими та найнебезпечнішими 

суспільно-небезпечними діяннями. 

В системі органів Національної поліції вже у процесі створення спеціальних аналітичних 

підрозділів, формування професійного аналітично-розвідувального апарату та впровадження 

організаційно-штатних змін в вітчизняній системі правоохоронних органів.  

Ці та інші проблеми виступають, як основні питання дискусії нашого наукового заходу.  

Я сподіваюся, що за результатами роботи конференції нами, спільно, будуть визначені основні 

переваги та недоліки формування системи аналітичних підрозділів та сформовані слушні  пропозиції 

щодо подальшого розвитку підрозділів, спрямованих на своєчасне виявлення, розслідування та 

запобігання злочинам у сфері високих технологій. 

Обговорювані на сьогоднішньому засіданні ідеї, пропозиції та рекомендації будуть узагальнені 

та узгоджені, з метою подальшого їх розвитку для ефективної діяльності органів Національної поліції.  

Шановні учасники конференції, бажаю всім творчого натхнення, жвавих та цікавих дискусій, 

плідної роботи.  
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СЕКЦІЯ 1 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 
 

Запобігання вчиненню неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у 

Причорноморському регіоні України з використанням мережі Інтернет 

 

Бібік І.С. 

аспірант заочної форми навчання 

докторантури та аспірантури ОДУВС 

Науковий керівник: Бабенко А.М. 

доктор юридичних наук, доцент 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права ОДУВС 

 

Проблема злочинності неповнолітніх завжди актуальна для суспільства, адже від того, як вона 

вирішується, залежить не лише стан і тенденції злочинності у майбутньому, а й моральний клімат у 
суспільстві в цілому. Тому особливе занепокоєння викликає зростаюча злочинність неповнолітніх, 

стійка тенденція до «омолодження» злочинності. Якщо раніше підліткова злочинність була вуличною, 

то тепер неповнолітні скоюють злочини в чужих приміщеннях, у транспорті, за місцем навчання. 
Інтернет сьогодні є значним досягненням науково-технічного прогресу суспільства. Мережа 

Інтернет виступає найбільш об'ємною інформаційною складовою розвитку суспільства. Сучасний 

розвиток технологій вплинув на те, що велика частина підлітків на сьогодні надає перевагу вже не 

вулиці, а саме комп’ютерним іграм та Інтернету. Тотальне поширення соціальних мереж серед молоді 
за недостатньо сформованої психіки та свідомості, коли не повною мірою розуміється різниця між 

добром та злом, часто є причиною виникнення різних неприємних та складних ситуацій. 

Сучасні підлітки живуть в інформаційну суспільстві, де будь-який медійний продукт – це, в 
певному сенсі, реклама способу життя та тих чи інших цінностей, які впливають на результати їх 

вибору. Підліткова психіка нерідко виявляється непідготовленою до інформаційного вибуху і без 

адекватного захисту постає достатньо вразливою. Таким чином, гостро постає питання стосовно 
інформаційної безпеки підлітків. Уміння добирати, аналізувати, оцінювати й використовувати 

інформацію є сьогодні  актуальним для підлітків. Адже їм бракує життєвого досвіду, моральної позиції 

та принциповості. Підлітки схильні до некритичного наслідування, ототожнюють себе із побаченим, 

копіюють учинки й дії своїх кумирів. Саме тому, в сучасних умовах потрібні механізми фільтрації, а 
також інструменти захисту від небажаних інформаційних потоків [1, с. 365]. 

Метою нашого дослідження є комплексний розгляд питань навчання та виховання, пов’язаних із 

застосування інформаційно-комп’ютерних технологій неповнолітніми та визначення системи заходів по 
запобігання вчиненню неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у Причорноморському 

регіоні України з використанням мережі Інтернет.  

Варто зауважити, що проблему впливу Інтернету на протиправну поведінку неповнолітньої 

особи відображені у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: А.М. Бабенко, Р. Берон, І.О. 
Бугера, В.А. Герасименко, В.В. Голіна, І.М. Даньшин, П.Д. Зегжда, А.І. Долгова, О.Ю. Дроздов, В.В. 

Куницький, А.О. Малюк, Д. Майерс, Д. Річардсон, І.К. Туркевич, В. І. Шакун та ін. 

Аналіз статистичної інформації свідчить, що за останні шість місяців 2017 року неповнолітніми 
була вчинена наступна кількість злочинів проти життя та здоров’я особи у Причорноморському регіоні 

України: Одеська область – 64; Миколаївська область – 115; Херсонська область – 49 [2]. 

Як загальновідомо, сучасний Інтернет-простір містить велику кількість позитивної та корисної, 
швидко доступної інформації, що, безумовно, відіграє важливу роль у житті суспільства. Поряд з цим, 

мережі Інтернет характеризуються перенасиченістю і різного роду негативною інформацією – 

порнографією, пропагандою наркотиків, інструкціями з виготовлення зброї, вибухівки, та психотропних 

речовин. В Інтернеті також можна легко знайти інформацією про послідовність вчинення протиправних 
дій, поради стосовно скоєння різних злочинів та уникнення відповідальності. Мережі Інтернет 

переповнені іграми, що пропагують насильство та масові вбивства і т.д. Нерідко через мережі Інтернет 

вчиняються й самі злочини – торгівля людьми, шахрайства, замовлення на вбивство, продаж зброї та 
наркотиків. Враховуючи велику латентність Інтернет-злочинності, в цілому така ситуація негативно 

впливає на криміногенну ситуацію у країні [3, с. 65].  
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Останніми роками кримінологи не безпідставно відмічають величезний вплив на суспільне 
життя Інтернет-технологій. Інформаційні поле, особливо телебачення та Інтернет, стали невід’ємною 

частиною культури сучасного суспільства. Саме вони здійснюють своєрідний інформаційний фон, на 

основі якого людина, особливо молодь, формує певний світогляд щодо способу і стилю життя, моделей 
поведінки [4, с. 284]. 

Відомо, що естетичні смаки та моральні якості молоді на сучасному етапі формуються 

переважно під впливом стихійних факторів суспільного оточення. Адже інформація, яка містить 

елементи насильства, жорстокості, агресії, формує відповідні моральні якості, естетичні смаки, що 
моделюють поведінку підростаючого покоління. 

Встановлено, що існує наслідково-причинний зв’язок між «розважальним медіа-насильством» і 

проявами агресії серед молоді. Дослідники стверджують, що негативна інформація впливає на ціннісні 
орієнтації особистості і молоді люди, у яких ще недостатньо сформована психіка, вважають, що 

насильство – прийнятний шлях вирішення соціальних конфліктів. Ці висновки підтверджує і той факт, 

що досить часто неповнолітні правопорушники серед причин, які штовхнули їх на скоєння злочину, 

називають перегляд відповідних відеоматеріалів [5]. 
Крім телебачення, комп’ютерних ігор на поведінку молодої людини також негативно впливає 

використання інтернет-технологій.  

Сучасний світ неможливо уявити без досягнень інформаційних технологій. Безперечно Інтернет 
- технології також мають певні переваги і зокрема щодо можливості доступу до значних масивів 

інформації, швидкості її опрацювання та ін. Разом з тим, виникає проблема щодо уникнення 

негативного впливу Інтернету, йдеться передусім про інформації з елементами насильства, жорстокості 
та порнографії,  на неповнолітніх. 

Необхідно зазначити, що останнім часом в Інтернеті все частіше з’являються відеоролики  з 

проявами жорстокості  з боку підлітків. При цьому самі неповнолітні є їх авторами. Тобто, все частіше  

вільний доступ до Інтернету використовується неповнолітніми, як можливість похизуватися своєю 
фізичною силою та жорстокістю. При цьому наявність значного масиву негативної Інтернет-інформації 

спонукає їх до копіювання «героїчних» вчинків таких персонажів. 

Малолітня розбещеність, наркотична залежність, нераціональне використання коштів, ігри в 
смерть («Синій кит», «Тихий дім», «Море китів», «Розбуди мене о 4:20») мають теж свою причину. 

Недостатній інтерес батьків до своїх дітей, обставини, які складаються у сім’ях, де тільки один з батьків 

виховує дитину або де у одного з батьків є алкогольна чи наркотична залежність, породжують 
прогалину у зв’язках і відносинах батьків з дітьми. Батьки повинні цікавитись інтересами дітей та 

перевіряти їх активність у соціальних мережах або обмежувати час, проведений у них, адже деякі 

матеріали із соцмереж впливають ще й на розлади психіки і поведінки, розвивають надмірну агресію й 

невмотивовану жорстокість щодо жертв насильницьких злочинів. 
Тексти, відео та фото, на які підліток може натрапити у всесвітній мережі, є більш руйнівними, 

ніж найбрутальніший ТВ-контент. У мережі немає заборон і табу. Немає обмежень. І якщо дорослий 

може обмежувати себе сам, то дитина навряд чи. В більшості цивілізованих країн уже давно працює 
кібер-поліція, яка має дуже широкі повноваження [6]. 

На думку О.А. Присяжнюк всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет на початку ХХI сторіччя 

поступово перетворилася з суто технологічного явища в суспільно-політичне, таке що визначає 

розвиток сучасних схем державного управління. Вперше за всю історію розвитку людства, межі 
державного втручання у суспільні відносини обумовлені об’єктивними технічними законами та 

закономірностями розвитку комп’ютерних комунікацій та інформаційних технологій. Також 

пропонується створити відповідну державну установу, правовий статус якої дозволяв би фіксувати та 
підтверджувати відповідним правозастосовним органам фактів інформаційної діяльності у мережі 

Інтернет [7, с. 15]. 

В.Н. Ковальчук визначає, що для того щоб захистити підлітків від психологічного, морального 
та фізичного насильства в Інтернеті, а також загроз і викликів, які несе сьогодні інформаційний простір, 

необхідна взаємодія сім’ї та загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема щодо питання формування у 

підлітків компетенцій безпечної роботи з інформацією в Інтернеті [8, с. 45]. 

Відомий спеціаліст з питань безпеки дітей в Інтернеті Паррі Афтаб справедливо підкреслює, що 
найкращий фільтр, який може дійсно забезпечити безпеку дитини в мережі й розв’язати багато інших 

проблем, – у голові в самої дитини, а дорослим потрібно тільки «налаштувати» цей фільтр. Отже 

основна роль у забезпеченні власної безпеки належить особистості, тому провідну роль у недопущенні 
доступу підлітків до матеріалів, несумісних із завданнями навчання, особливо за переважної відсутності 

контент-фільтруючих програм у школі і вдома, є навчання і виховання з метою формування 

інформаційно-безпечної особистості [8, с. 48]. 
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Суттєву роль у забезпеченні інформаційної безпеки неповнолітніх маэ відігравати система 
освіти. Вона зобов’язана забезпечувати умови безпечної соціалізації особистості у комп’ютерно-

орієнтованому навчальному середовищі та формувати культуру й компетентність в галузі 

інформаційної безпеки. 
Необхідним є вдосконалення правового регулювання доступу молоді до інформації негативного 

характеру, яку вони можуть отримати через Інтернет. Зокрема, доцільним є прийняття окремого 

законодавчого акту, правові норми якого, докладно б регламентували ці питання. Необхідно також 

проведення відповідної виховної роботи на рівні сім’ї та школи щодо правил користування 
інформаційними Інтернет-ресурсами для неповнолітніх.  

Варто погодитись з позицією Ю.І. Богатирьової, яка визначає, що одним зі шляхів забезпечення 

інформаційної безпеки підлітків є організація безпечного особистісного інформаційного простору як у 
школі, так і в сім’ї. Організувати безпечний інформаційний простір можливо шляхом реалізації засобів 

та заходів щодо інформаційної безпеки підлітків, серед яких: правові, технічні та програмні, виховні й 

організаційні, моральні й етичні. 

Правові засоби – це спеціальні закони й інші нормативні акти, правила, процедури та заходи 
щодо забезпечення особистісного інформаційного середовища підлітків на законодавчій і правовій 

основі для реалізації єдиної державної політики у сфері захисту дітей від інформаційних матеріалів, що 

завдають шкоди їх здоров’ю та психіці.  
Технічні і програмні заходи передбачають використання різного роду апаратного і програмного  

забезпечення для перешкоджання нанесення матеріальної та моральної шкоди підлітку (програми  

Батьківського контролю, мережних фільтрів, технічних засобів захисту даних).  
Виховні заходи – формування у підростаючого покоління культури безпеки, відповідальності за 

здійснені дії в інформаційному просторі, виховання й укріплення духовно-моральних цінностей, 

патріотизму, готовність батьків і педагогів до прийняття позиції дитини та поваги до її самостійності. 

Організаційні заходи – це регламентація інформаційної діяльності підлітків, контроль за 
використанням мережевих сервісів і спільнот, що виключає або послаблює нанесення шкоди 

особистому інформаційному середовищу дитини.  

Моральні та етичні заходи включають в себе дотримання підлітками під час здійснення 
інформаційної діяльності норм і правил поведінки в суспільстві, а також мережевої культури й етики, 

що утворюються з розповсюдженням інформаційних технологій у сучасному інформаційному 

суспільстві [9, с. 16]. 
Типова модель системи запобігання злочинності неповнолітніх повинна враховувати конкретні 

регіональні особливості та містити в собі такі складові, як: а) оцінка криміногенної ситуації регіону на 

основі співставлення її з соціально-економічними показниками конкретного регіону (Східного, 

Західного, Центрального, Південного); б) порівняння з загальноукраїнськими показниками та 
тенденціями злочинності; в) аналіз ефективності профілактики злочинності в регіоні; г) виявлення та 

усунення криміногенних факторів, які обумовлюють злочинність неповнолітніх у конкретному регіоні; 

д) урахування позитивного досвіду протидії злочинності неповнолітніх в інших регіонах та країнах 
світу; е) розробка регіональних програм запобігання злочинності неповнолітніх і протидії 

бездоглядності серед неповнолітніх; ж) узгодження регіональних програм запобігання злочинності 

неповнолітніх і протидії бездоглядності з комплексними програмами соціально-економічного розвитку 

регіону. 
Під час створення систем протидії злочинності слід враховувати, що набагато ефективніше 

аналізувати, моделювати й прогнозувати стан злочинності серед неповнолітніх, а отже, програмувати та 

планувати запобігання їй саме з урахуванням специфіки кожного регіону. 
Важливе значення в регіональній системі запобігання злочинності неповнолітніх нами 

відводиться питанню обмеження доступу дітей до мережі Інтернет. Це повинен бути не контроль і 

обмеження діяльності клубів та кафе, а недопущення неповнолітніх до ігор та сайтів, що пропагують 
культ насильства і жорстокості, сексуальні розваги. У зв’язку з цим, на нашу думку, є необхідною 

розробка та встановлення спеціальних «фільтруючих» програм, які б перешкоджали доступ до сайтів, 

які містять сцени насилля, еротики, популяризації наркотиків, проституції тощо [10, с. 319]. 

Отже, за результатами нашого дослідження, можна зробити такі висновки. По-перше, 
використання можливостей мережі Інтернет для правового виховання неповнолітніх є актуальною 

проблемою в сучасних умовах проведення профілактики їх протиправної поведінки шляхом 

ознайомлення з відповідною правовою інформацією. 
По-друге, для запобігання вчиненню неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у 

Причорноморському регіоні України з використанням мережі Інтернет потрібно: посилити виховну 

роботу з дітьми з метою формування раціональних потреб самостійного критичного мислення; 
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проводити роз’яснювальну роботу серед батьків про чинники та наслідки використання мережі Інтернет 
неповнолітніми; з боку батьків поширити контроль за підлітками під час використання комп’ютера, 

обмежити тривалість комп’ютерних ігор, час перебування неповнолітніх в місцях грального бізнесу; 

зробити гральні автомати, казино, тоталізатори та Інтернеткафе менш доступними для неповнолітніх, 
змінити їх місцезнаходження; ввести певні вікові обмеження для комп’ютерних гравців, розробити 

типологію ігор та вік, з якого можна грати в дані ігри; встановити певні обмеження щодо сценарію ігор, 

заборонити ігри, які пропагандують асоціальні установки. 
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Вітчизняна правова система нагадує кімнату Плюшкіна, з твору М.В. Гоголя «Мертві душі», 

адже норм настільки багато і настільки вони не узгоджені, що система не може ефективно 

функціонувати. Щодня приймаються нові директиви, на прийнятий закон видаються десятки 
регулюючих актів (постанов, розпоряджень, наказів. тощо). Часто окремі процедури не узгоджені не 

через те, що їх погано підготували, а через те, що при теперішній кількості актів і темпів розвитку 

суспільства, а також зміни середовища існування їх узгодити неможливо. 
Показовим видається приклад з криптовалютою Bitcoin, яка з'явилася ще в 2009 році, а наш 

законодавець наполегливо її не помічає в правовому полі. Навіть злочинці навчилися її 

використовувати для здійснення оплати заборонених в обігу товарів і послуг (зброя, наркотики, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
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радіоактивні речовини і т.д.), викуп вимагають в криптовалюті, а держава її ігнорує. Більш того, 
незважаючи на те, що значна частина незаконних фінансових операцій здійснюється в криптовалюті, в 

тому числі і фінансування тероризму, Державна служба фінансового моніторингу України не враховує 

даний факт у своїй діяльності, що підтвердив заступник начальника зазначеної служби В.П. Зубрій під 
час семінару «Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансуванню тероризму», який проходив 26.10.2017 в м Сєвєродонецьку. Ми, в який раз, приміряємо 

роль «голого короля», наполегливо відмовляючись визнавати очевидні речі. Адже від того, визнає НБУ 

криптовалюту чи ні, розрахунки в ній не перестають здійснюватися. 
Багато хто вважає, що справа в значному ускладненні відносин, а тому їх регулювання потрібно 

зробити також складним. Але все якраз навпаки: ми створюємо складні правові конструкції на простих 

відносинах між суб'єктами в суспільстві. В результаті, елементарні відносини не витримують тиску 
нагромаджених зверху норм і приписів, через що трапляється збій: від ігнорування до прямого 

заперечення. 

Звісно, світ навколо змінився, ми живемо у час стрімкого розвитку технологій, що провокує 

перегляд існуючого відношення до навколишнього світу, у тому числі й суспільства. Активно 
з’являються нові форми організації суспільних відносин (соціальні мережі, віртуальна реальність, 

блокчейн тощо) і інтенсивність, з якою вони з’являються ускладнюють пристосування до них вже 

існуючих суспільних інститутів, не говорячи про форми державного контролю. Але ж виникнення 
чогось нового є природнім процесом розвитку суспільства і завдання державних інституцій 

пристосовуватись та враховувати такі зміни, чого, нажаль, не відбувається.  

Деякі науковці (Розовський Б.Г. [1, с. 280-292], Карчевський М.В. [2, с. 17], Конашевич О.І.[3] та 
інші) вже сьогодні звертають увагу на необхідність відповідного реагування державними органами на 

новітні загрози, на недопущення ігнорування суспільних процесів та інформаційно-технічного 

прогресу, що ми спостерігаємо сьогодні.  

Кожен громадянин сьогодні знаходиться у віртуальній мережі. Це відбувається незалежно від 
того, хочемо ми цього чи ні. Залишитися сьогодні поза віртуальною мережею практично неможливо, 

адже знаходячись ще в утробі матері, інформація про майбутню людину вноситься до різноманітних 

інформаційних обліків та комп’ютерних систем, переважно медичної спрямованості. З’являючись на 
світ, новонароджений автоматично стає суб’єктом віртуальної мережі у формі даних. З часом, в 

реальному світі, людина росте, дорослішає, змінюється. Так само вона змінюється й у віртуальному 

середовищі, адже до системи вносяться нові дані про особу: медичне обслуговування, отримання 
різноманітних виплат, оформлення до дитячого садочка, школи, інституту, банківський рахунок, 

посвідчення водія і так далі. Більше того, сучасний середньостатистичний громадянин самостійно 

вносить свої дані до соціальних мереж та комп’ютерних систем, надаючи віртуальному об’єкту окрім 

сухих даних, особистісних якостей. 
Таким чином, можемо з упевненістю сказати, що у сучасному цивілізованому світі у практично 

кожної реальної особи є свій віртуальний двійник, можливості якого, у чомусь, навіть більші ніж у 

реальної людини, адже у віртуальній мережі відсутні кордони, нівельовані відстані, мережа позбавлена 
надмірного правового регулювання тощо.  

Чого мережа не позбавлена, так це контролю, який здійснюється відповідним адміністратором, а 

рівень контрольованості залежить від самого адміністратора, адже він встановлює правила, які будуть 

діяти у мережі. Таким чином, кожну мережу можна, умовно, порівняти з формою організації 
суспільства (спілка, громада, держава і т.ін.), як і керівництво нею. 

Таким чином, з розвитком мережі, її поширеністю, ускладняються і форми її регулювання, що з 

часом може призводити до наслідків, з якими стикаються деякі держави. Вже сьогодні ми є свідками 
розширення штату юридичних консультантів законодавців, адже постійно множаться правові норми, які 

потребують свого узгодження з вже існуючими. І чим далі, тим цей процес більше ускладняється. 

Надмірна зарегульованість веде до неузгодженості законодавства, що, у свою чергу, призводить до 
порушення прав фізичних та юридичних осіб та до певного хаосу. Надалі, спроби кожного з суб’єктів 

суспільства захистити лише свої права та свободи, міра для яких у кожного своя, провокують 

запровадження репресивних засобів зі сторони держави для врегулювання ситуації. Результати таких 

дій можуть бути різними, від зміни влади чи запровадження авторитарного правління до розпаду 
держави як такої. 

Сучасне інформаційне суспільство, представниками якого ми є, вочевидь потребує такої форми 

його організації, яка змогла б поєднати як реальну так і віртуальну його сторони. Саме для таких цілей 
може слугувати, наприклад, технологія блокчейн – нова технологія, однорівнева мережа, в якій немає 

одного виділеного центру і в якій валідність трансакцій гарантується криптоалгоритмом і, відповідно, 

усіма учасниками мережі. 
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Не зважаючи на очевидні переваги та корисність вказаної технології, її запровадити в Україні 
надзвичайно складно, адже більшість інформаційних ресурсів в країні монополізовані державою, яка 

встановила контроль за їх використанням, аргументуючи це необхідністю їх захисту та надаючи, 

нібито, гарантії такого захисту. 
В той же час, будь-яку базу даних можна зламати та добути конфіденційну інформацію або 

спотворити її. Системи захисту створюються людьми, а тому й люди можуть їх зламати. Так, 

нещодавно інформаційні системи усього світу стали об’єктом нападу вірусу Petya.A, найбільше від 

якого постраждали інформаційні системи України. Паралізувалась робота багатьох державних органів 
та установ, так само як і більшості державних банків. На цьому фоні курс біткойна тільки виріс, а сама 

технологія, за час існування з 2009 року, жодного разу не стала жертвою взлому чи іншого 

несанкціонованого впливу [12]. 
Проте, запровадження ефективних систем управління в Україні відбувається надзвичайно 

складно через рівень корумпованості та олігархізації державного апарату. Адже, навіть заповнення 

елементарних електронних декларації державними службовцями не змогли забезпечити без цілого ряду 

проблем. В Україні не існує єдиного інформаційного центру, який би дав змогу відстежувати фінансові 
потоки громадян, щоб контролювати рівень незаконного збагачення чиновників. Навіть елементарні 

бази даних правоохоронних органів не мають єдиного скоординованого центру. Що вже говорити про 

зміну технології накопичення та обробки інформації. 
Але існує надія на більш розвинені держави. Успішне запровадження технології блокчейн на 

державному рівні хоча б деякими країнами буде мотивувати інших.  

Зокрема, шлях яким розвивається Швейцарія дуже надихає. Так, сучасна Швейцарія – це 
рідкісний приклад країни з інструментами прямої демократії. Безпосередньо громадяни можуть 

пропонувати зміни до будь-якого закону чи навіть Конституції. З 521 референдумів, в 216 випадках 

предметом голосування була ревізія Конституції і, в 148 - предметом були закони. випадках прийняття 

законопроекту або схвалення будь-якого договору. Народ теж не пасе задніх, дві сотні референдумів 
ініціював саме звичайний швейцарець. Для народної ініціативи, за швейцарською Конституцією, 

необхідно 100 000 підписів громадян. Предметом може бути, зокрема, перегляд Основного закону. 

Додатково, швейцарці можуть використовувати право на факультативний референдум. Він стосується 
міжнародних угод, рішень федерального рівня, вступ до союзів та міжнародних організацій. Для цього 

треба підтримка ініціативи з боку 50000 чоловік або 8 кантонів [4]. 

Більше того, саме Швейцарія є країною, яка намагається йти у ногу з часом і свої інструменти 
прямої демократії перевести у цифровий формат, що має назву електронної прямої демократії (ЕПД) 

або прямої цифрової демократії (ПЦД) [8]. Електронну пряму демократія іноді називають такими 

термінами, як управління відкритого коду чи спільне управління [5]. 

Покищо це експериментальна система і повністю ще не реалізована, у більшості випадків 
застосовується як інноваційні грантові проекти[6], але цей процес набирає обертів, а технологія 

блокчейн значно розширює горизонти для застосування такої системи. 

Крім Швейцарії й інші країни стали на шлях цифрової демократії: Австралія, Швеція, 
Великобританія. Зокрема, першою основною партією прямої демократії, яка була зареєстрована у 

виборчій комісії якоїсь країни є британська партія Народна Адміністрація Прямої Демократії (People's 

Administration Direct Democracy Party) [7]. Ця партія розробила і опублікувала повну схему 

законодавчого впровадження реформи ЕПД. Заснована музикантами і політичними активістами, 
Народна Адміністрація виступає за використання Інтернету та телефонії для забезпечення більшості 

виборців можливостями створювати, пропонувати і голосувати з усіх політичних питань. Проект 

Народної Адміністрації публікувався в різних формах починаючи з 1998 року. Народна Адміністрація - 
є першою у світі партією прямої демократії, зареєстрованою у форматі, що дозволяє голосувати. 

Є перші невеликі кроки й в Україні. Першим напрямом використання технології блокчейн є 

електронні аукціони eAuction 3.0, які сьогодні тестуються у Білій Церкві, Одесі та Херсоні [8]. Зокрема, 
мер Білої Церкви Генадій Дикий зареєстрував проект рішення щодо запровадження eAuction [9]. 

Більше того, розпочались обговорення застосування технології на платформі блокчейн (e-Vox) 

для організації та проведення виборів [10].  

Основна проблема, яка сьогодні не дозволяє застосувати технологію блокчейн та розроблені на 
її основі програми у державному управління – це відсутність нормативно-правової бази [11].  

І знову ж таки, ми повернулися до того, з чого розпочали – надмірна правова регламентація 

суспільного життя не дозволяє врегулювати суспільне явище, яке вже існує. Даний факт, крім 
неефективного державного управління, становить загрозу й кібербезпеці в державі.  

Надія тільки на те, що стрімкий розвиток інших держав не дозволить в Україні ігнорувати 

новітні технології, і ми будемо розвиватися, хоч з певним запізненням. 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

10 

Література: 
1. Розовский Б.Г. Право как клетка в зверинце / Б.Г. Розовский // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2017. – № 1. – с. 280-292. 

2. Карчевський М.В. «Класичні» та новітні проблеми кримінально-правого регулювання у сфері 
інформатизації / М.В. Карчевський // Актуальні питання кримінального права, процесу і 

криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матер. Всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. 

Е.О. Дідоренка, 2017. – с. 11- 19. 
3. Конашевич О.І. Правові підстави для реалізації послуг та товарів за біткоіни [Електронний 

ресурс] / О.І. Конашевич – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/blogs_article/725.htm  

4. Іванов В. У Швейцарії за 150 років проведено більше 500 референдумів: Блог Владимира Иванова 
[Електронний ресурс] / Володимир Іванов – Режим доступу: 

http://blogs.lb.ua/vladimir_ivanov/159889_shveytsarii_150_rokiv_shveytsarii.html  

5. "Open Governance and the Definition of e-Democracy"[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.gov2u.org/index.php/blog/128-open-governance-and-the-definition-of-edemocracy 
6. Electronic Voting in Switzerland [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://web.archive.org/web/20070212194901/www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004/conte

nt/votes/e_voting.html  
7. Direct Democracy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.paparty.co.uk  

8. В Киеве подписан исторический Меморандум о запуске блокчейн-платформы e-Auction 3.0 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forklog.com/v-kieve-podpisan-istoricheskij-memorandum-o-
zapuske-blokchejn-platformy-e-auction-3-0/  

9. В Белой Церкви состоялись торги на e-Auction 3.0 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://bitcoinconf.com.ua/ru/news/v-beloy-tserkvi-sostoyalis-torgi-na-eauction-3-0-52509  

10. Блокчейн-сервис электронных петиций e-Vox отобран для участия в инкубаторе EGAP 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forklog.com/blokchejn-servis-elektronnyh-petitsij-e-vox-

otobran-dlya-uchastiya-v-inkubatore-egap/  

11. Bitcoin против бюрократии: как Украина переходит на блокчейн [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://ain.ua/2016/09/14/bitcoin-protiv-byurokratii-kak-ukraina-perexodit-na-blokchejn 

12. Подобрій О. В биткоинах есть один негативный момент – ученый из Италии [Електронний 

ресурс]  / О. Подобрій – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/19048-
bitkoinyi.html 

 

 

Інтернет речей: проблема безпеки 

 

Гончарова Н.І. 
 кандидат філософських наук, доцент 

доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін ОДУВС 

Гончарова А.В. 

студент 2-го курсу ОС «магістр» ІКС ОНПУ 

 
Кінець двадцятого – початок двадцять першого століття позначив для людства певний рубіж, 

який на сьогодення називають «початком інформаційної революції», і перспективи й збитки якого нам 

ще доведеться оцінити. Одним із непередбачуваних ефектів інформаційної революції стало те, що 
розвиток інформаційних технологій, розпочавшись у науковій та промисловій сфері, швидко проник у 

буденне життя, змінюючи його до невпізнаваності. Звичні побутові пристрої, такі як холодильник, 

кавоварка чи праска, стали не лише доступними для дистанційного управління, але й 
взаємопов’язаними, а за деякими функціями – ще й взаємозамінними. Ці пристрої тепер спільно 

називають «Інтернетом речей» (IoT), і футурологи запевняють, що у найближчому майбутньому вони 

змінять людське суспільство. Однак окрім полегшення життя «Інтернет речей» несе у собі великі 

ризики, що досі не набули усвідомлення ані на рівні окремих користувачів, ані на рівні суспільної 
думки.  

Об’єктивним фактором, що обумовлює високий рівень потенційної небезпечності IoT, виступає 

його належність до високотехнологічних систем, у яких незначні впливи в окремих сегментах можуть 
спровокувати «ефект доміно» і призвести до значних негативних наслідків. Зокрема, особливо 

вразливим чинником  виступає централізована система управління, оскільки моментний вплив на будь-

який елемент цієї системи може привести до руйнування системи в цілому. Іншим небезпечним 

http://jurliga.ligazakon.ua/blogs_article/725.htm
http://blogs.lb.ua/vladimir_ivanov
http://blogs.lb.ua/vladimir_ivanov/159889_shveytsarii_150_rokiv_shveytsarii.html
http://www.gov2u.org/index.php/blog/128-open-governance-and-the-definition-of-edemocracy
http://web.archive.org/web/20070212194901/www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004/content/votes/e_voting.html
http://web.archive.org/web/20070212194901/www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004/content/votes/e_voting.html
http://web.archive.org/web/20070212194901/www.swissworld.org/dvd_rom/eng/direct_democracy_2004/content/votes/e_voting.html
http://www.paparty.co.uk/
http://forklog.com/v-kieve-podpisan-istoricheskij-memorandum-o-zapuske-blokchejn-platformy-e-auction-3-0/
http://forklog.com/v-kieve-podpisan-istoricheskij-memorandum-o-zapuske-blokchejn-platformy-e-auction-3-0/
https://bitcoinconf.com.ua/ru/news/v-beloy-tserkvi-sostoyalis-torgi-na-eauction-3-0-52509
http://forklog.com/blokchejn-servis-elektronnyh-petitsij-e-vox-otobran-dlya-uchastiya-v-inkubatore-egap/
http://forklog.com/blokchejn-servis-elektronnyh-petitsij-e-vox-otobran-dlya-uchastiya-v-inkubatore-egap/
https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/19048-bitkoinyi.html
https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/19048-bitkoinyi.html
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сценарієм, що також обтяжений ризиком руйнації системи, є накопичення суми помилок внаслідок 
нераціональних дій окремих користувачів. У недалекому минулому таким рівнем небезпечності 

характеризувалися лишень окремі види особливо важливих виробництв та об’єктів, доступ до яких був 

обмежений. На сьогодення у світі функціонує вже близько 6 млрд. «розумних пристроїв», і з часом їх 
кількість буде лишень зростати. Отже, існує необхідність досліджень щодо основних видів ризиків, 

пов’язаних з IoT, і вироблення конкретних методів та заходів їх нейтралізації.  

На нашу думку, увесь масив ризиків можна умовно поділити на дві групи: техногенні та 

антропогенні. Техногенні ризики пов’язані із складністю інтернет-технологій, їх мобільністю та 
трансформаційністю, а також недостатньою надійністю як окремих технологічних елементів та систем, 

так і інфраструктур, що забезпечують їх функціонування. До найбільш розповсюджених техногенних 

ризиків слід віднести: 
- недосконале програмне забезпечення та неспівпадіння протоколів обміну інформації між 

пристроями;  

- неякісні деталі, невідповідність елементної бази реальним умовам використання; 

- перепади напруги та перерви електропостачання, що тягнуть за собою порушення нормального 
режиму функціонування та скорочення термінів стабільної роботи гаджетів. 

До антропогенних ризиків відносяться ті, що безпосередньо пов’язані із діями користувачів, 

зокрема: 
- відсутність досвіду роботи з «розумними речами», легковажне ставлення до конфіденційності 

приватної інформації та до можливих наслідків віртуальної діяльності; 

- доступність систем для зовнішнього впливу, незалежно від місця знаходження, приватності 
тощо; 

- анонімність та дистанційність впливу; 

- доступність інформації про дії користувача в реальному просторі віртуальним спостерігачам 

(руйнування «зони приватності»); 
- відсутність правового регулювання у цій сфері. 

Усі ці фактори складають  підставу для криміногенної та віктимогенної небезпечності IoT, 

починаючи з продукування та продажі відверто неякісних гаджетів та закінчуючи різними видами 
фішинга. 

Вже на сьогодення відомі неодноразові випадки шахрайства із використанням методів соціальної 

інженерії, поєднаних із можливостями інтернет-систем (наприклад, звернення із проханням повідомити 
CVV код платіжної картки - нібито з метою планової банківської перевірки, а насправді – задля зняття 

коштів з рахунку). Ввійшов у повсякденний вжиток термін «хакерська атака». Широко розповсюджені 

та мають великий попит нелегальні модифікації програмних кодів та апаратних частин. Має місце 

специфічний вид тролінгу: свідома пропаганда дій, спрямованих на псування дорогих гаджетів 
(наприклад, рекомендації зарядити айфон за допомогою мікрохвильової печі або власноруч 

просвердлити у корпусі роз’єм для навушників). І якщо власник знівеченого айфону принаймні розуміє 

обсяг своїх збитків (що мають обмежений характер), то ані користувач, ані навіть автор самостійно 
модифікованих кодів часто не задумуються, до яких наслідків можуть в кінцевому підрахунку 

призвести їх дії.  

Мусимо зазначити, що з розширенням IoT «ефект метелика», коли незначні дії можуть мати 

великий і непередбачуваний ефект де-небудь в іншому місці та в інший час, може набути глобального 
характеру. І в цьому плані  доводиться говорити про розширення латентного статусу віктимності щодо 

окремих видів злочинів у сфері інтернет-технологій. Про конкретні наслідки злочинних дій може не 

знати ані сам злочинець, ані його жертва. Звичайно, потерпілому доводиться мати справу із наслідками 
злочину, однак він може навіть не здогадуватись, що саме спричинило ці наслідки. 

Значущість цієї проблеми з часом зростатиме. Так, дослідження десяти популярних систем 

безпеки будинків і квартир, проведене компанією НР, показало, що усі вони мали були мали проблеми, 
пов’язані із захистом паролів, шифруванням і перевіркою автентичності. Усі протестовані хмарні веб-

інтерфейси дозволяли потенційному злочинцю отримати доступ до облікових записів, усі збирали певні 

види персональної інформації, такі як адреси, дати народження, номери телефонів і навіть номери 

кредитних карток [1], а отже були потенційно віктимогенними системами, що цілком не 
усвідомлювалось ані їх виробниками, ані користувачами.  

Способи нейтралізації вищезазначених ризиків мають відповідно кілька спрямувань: 

1. Підвищення надійності систем за рахунок певних технологічних обмежень. Зокрема, до цього 
напрямку відносяться розвиток і вдосконалення систем «захист від помилки» (чи то «захист від 

дурня»), що не дають можливості користувачу виконати неправильні дії, або блокують їх наслідки.  
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Іншим варіантом технологічних обмежень є дублювання систем управління та розподіл їх 
функцій у такий спосіб, що певні – потенційно небезпечні – способи керування «розумними 

пристроями» можна здійснити лише знаходячись поруч із приймачем інформації. Наприклад, 

використач, який  підключив праску до «розумної розетки», зможе її вимкнути, знаходячись на будь-
якій відстані, а ввімкнути – тільки перебуваючи у безпосередній близькості.   

2. Впровадження високих міжнародних та національних технічних стандартів на відповідні 

технології, які б убезпечували від легального розповсюдження неякісної продукції. 

3. Раціональне правове регулювання у сфері інтернет-технологій (яке наразі відсутнє). 
Профілактика та попередження віктимної поведінки у цій галузі. 

4. Формування необхіднодного рівня загальної технічної освіченості. 

Однак найважливішим видається інший аспект, що має глобальний характер. На теперішній час 
людство переживає чергову світоглядну кризу, пов’язану  із швидкою трансформацією умов реального 

життя під впливом інформаційних технологій. Частковим випадком світоглядно-кризових явищ є 

нерозуміння сучасних можливостей віртуально-реального управління, що стимулює вже  усталену 

безпечність та безкарність віртуальної поведінки. В дійсності межа, що розділяє віртуальний та 
реальний світи, стає дедалі більш проникною, більш умовною. А віртуальні дії мають цілком реальні 

наслідки, часом непередбачувані, а періодично - й дуже небезпечні. Подальший розвиток суспільства, 

та й саме його існування можливе лише за умови формування нового рівня суспільної відповідальності, 
яка будується на свідомому розумінні безпосереднього зв’язку конкретно-індивідної безпеки  та 

глобальної безпеки людства. 
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У сучасному світі спостерігається постійне зростання сфер застосування автоматизованих 
систем переробки інформації та управління (АСУ) критично-важливими об’єктами інфраструктури 

(КВОІ), починаючи з енергетики, зв'язку, повітряного та залізничного транспорту й завершуючи 

високотехнологічними галузями  економіки країн світу, як металургійні та хімічні виробництва тощо.  

Використання у якості транспортної мережі в АСУ КВОІ глобальної мережі Інтернет 
підвищує ризики порушення їх гарантоздатності, що включає, зокрема, потенціал виконання 

визначених завдань, уникаючи можливості непередбачуваних змін системи та послуг, що надаються 

(властивість цілісності, інакше - імітостійкості), а також неавторизованого доступу до інформації про 
послуги (властивість конфіденційності). 

Слід зазначити, що останнім часом спостерігається стале зростання кількості спроб 

несанкціонованого втручання в роботу АСУ КВОІ (кібернетичних атак) внаслідок чого органи 
державного та військового управління, суб’єкти господарювання державного та приватного секторів 

економіки отримують величезні збитки, а суспільство опиняється на межі як локальних, так і 

глобальних техногенних катастроф [1]. При цьому, технології та методи забезпечення інформаційної 

безпеки впроваджуються переважно в автоматизованих системах, у яких обробляється інформація, 
щодо якої законодавчо визначена відповідальність за реалізацію та дотримання відповідної системи 

нормативно-організаційних та інженерно-технічних заходів [2].  

У той же час, на законодавчому рівні статус інформації, що циркулює у АСУ КВОІ не 
визначений, відсутні конкретні вимоги та норми щодо її технічного захисту та особливості 

застосування засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ), а питання щодо забезпечення їх 

гарантоздатності взагалі не розглядається. При цьому в умовах ведення гібридної війни саме АС 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

13 

КВОІ зазнають найбільш руйнівних кібернетичних атак, внаслідок яких держава дедалі зазнає 
значних фінансових та матеріальних втрат. 

В деяких випадках побудови АСУ КВОІ, зокрема, в разі застосування мереж загального 

користування та радіоканалів, не існує більш дієвого механізму забезпечення конфіденційності та 
цілісності каналів передачі команд управління та даних, ніж технології КЗІ. Саме тому надзвичайно  

актуальним постає завдання щодо формування вимог та рекомендацій стосовно побудови 

раціональної імітостійкої системи захисту інформації в АСУ КВОІ з урахуванням кібернетичних 

загроз та потенційно можливих наслідків їх реалізації, яке в цей час в повному обсязі залишається 
невирішеним  та потребує свого розв’язання. Тому метою даної роботи була розробка та 

обґрунтування побудови схеми захисту, яка повинна виключати можливості непередбачуваних змін 

системи та послуг, що надаються (атрибут гарантоздатності - цілісність, інакше - імітостійкість), а 
також неавторизованого доступу до інформації про послуги (атрибут гарантоздатності – 

конфіденційність) [3]. 

На основі проведеного детального аналізу та визначення особливостей функціонування АСУ 

КВОІ, вперше визначено органіграму типових проблем забезпечення гарантоздатності та безпеки АСУ 
КВОІ (рис. 1) та фактори які обумовлюють зростання складності забезпечення гарантоздатності АСУ 

КВОІ.  

 
Рис. 1 Органіграма основних проблем забезпечення кібербезпеки та гарантоздатності АСУ КВОІ  

 

Зокрема, з’ясоване, що на складність розв’язання проблем забезпечення гарантоздатності та безпеки 

АСУ КВОІ суттєво впливають наступні негативні тренди: 

 Швидкий розвиток мережевих технологій, що випереджає розвиток регуляторних механізмів, 
нормативних вимог до систем та засобів захисту; 

 Атаки в кіберпросторі стають все більш складними, регулярними і досконалими. Частіше виявлення 

атак відбувається вже після їх завершення, якщо таке взагалі відбувається; 

 Успішні атаки переважно реалізуються за допомогою шкідливих кодів і технологій анонімізації, що 

дозволяє зловмисникам долати певні захисні бар'єри; 

 Системи спостереження за проникненням, бази даних антивірусів швидко застарівають і не 
забезпечують необхідного рівня безпеки; 

 Зловмисники встигають використовувати уразливості програмного забезпечення (на рівні 

операційних систем та прикладних програм), різного роду «інновації» раніше, ніж розробники програмних 

систем усувають ці вразливості або створюють необхідні інструменти убезпечення; 
У рамках дослідження розроблені рекомендації що дозволяють  підвищити надійність 

захисту інформації в АС, функціональну безпеку і живучість та рівень гарантоздатності самих 

АС, а також знизити ймовірність підробки команди управління до приємної для практичного 

величини. 
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Також набув подальшого розвитку метод оцінки ефективності роботи криптосистем, який 
за рахунок співвідношення складність атаки на системи в елементарних операцій обчислювальної 

техніки до ймовірності успішної реалізації атаки дозволяє визначити границі для відносної 

ефективності системи захисту інформації в АС переробки та управління КВОІ в умовах 
кібернетичних атак. 
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Донецького юридичного інституту МВС України, 

 
Із посиленням інформатизації суспільства, коли комп’ютерні технології заполонили майже всі 

сфери життєдіяльності суспільства, проблема комп’ютерних злочинів набуває особливої актуальності, 

адже із розвитком технологій, які несуть за собою позитивні зміни у житті, зручні сервіси, вільний 

доступ до великої кількості інформації тощо, приходять і негативні явища, такі як кіберзлочини. 
Останні події, пов’язані із розповсюдженням шкідливих програм «WannaCry» та «Petya» показали, що 

жодна країна не може вважати себе захищеною від кіберзагроз, для кіберзлочинців немає кордонів, тож 

протидія злочинності у цій сфері є пріоритетним завданням не тільки нашої держави, а й усієї світової 
спільноти. З метою об’єднання зусиль держав у цій сфері було прийнято Конвенцію про 

кіберзлочинність, ратифіковану Україною у 2005 році. Велике значення для ефективної протидії має 

термінологічна визначеність у сфері протидії зазначеним злочинам, зокрема визначення поняття 

кіберзлочину. 
Проблеми кіберзлочинності розглядали у своїх роботах Д.С. Азаров, Ю.М. Батурин, 

М.В. Карчевський, А.А. Музика, Н.А. Савінова, Є.Д. Скулиш, М.В. Рудик, К.В. Юртаєва та інші. Проте 

розвиток суспільних відносин та законодавства у цій сфері обумовлює необхідність подальших 
досліджень, спрямованих, зокрема, на уточнення поняття кіберзлочину. 

Метою цієї роботи є аналіз законодавчого визначення поняття кіберзлочину.  

Довгий час поняття кіберзлочину було суто кримінологічним, адже визначення цього терміну у 
законодавстві не наводилося. Але ситуація змінилась у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

основні засади кібербезпеки України» від 05.10.2017 № 2163-VIII, у статті 1 якого наводиться наступне 

визначення: кіберзлочин (комп’ютерний злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі 

та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну 
відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України [1]. 

Як бачимо, за основу законодавець взяв визначення злочину, передбачене у частині 1 статті 11 

КК України, зазначивши специфічні риси такого виду злочину – місце його вчинення (кіберпростір) 
та/або використання кіберпростору як засобу. Разом з тим порівняння законодавчого визначення 

кіберзлочину із визначенням злочину наштовхує на цікаві висновки. 

1. На відміну від визначення злочину у частині 1 статті 11 КК України для кіберзлочину не 
вказана така ознака як вчинення його суб’єктом злочину. Або про таку ознаку просто забули, або 

законодавець зробив це свідомо, маючи на увазі, що такий злочин може бути вчинений не тільки 

фізичною осудною особою, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна 
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відповідальність, й іншими суб’єктами, які будуть притягатись до кримінальної відповідальності 
(юридичні особи або «штучний інтелект»). Але тоді таку законодавчу новелу необхідно узгоджувати із 

положеннями Загальної частини КК України. 

2. Відповідно до наведеного визначення кіберзлочину, відповідальність за його вчинення 
передбачена законом України про кримінальну відповідальність. Словосполучення «закон України про 

кримінальну відповідальність» використовує зокрема КПК України (стаття 3) для позначення 

законодавчих актів, які встановлюють кримінальну відповідальність (КК України та закону України про 

кримінальні проступки). Такий підхід враховує останні тенденції розвитку законодавства у сфері 
кримінальної юстиції. Проте на відміну від КПК, який оперує поняттям «кримінальне 

правопорушення», законодавець назвав відповідне діяння саме злочином. Чи свідчить це про те, що 

серед кримінальних проступків, які повинні бути запроваджені у кримінальне законодавство 
найближчим часом не буде посягань у кіберпросторі та/або з його використанням? На нашу думку, ні, 

адже у чинній редакції Розділу XVI КК України «Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку» 

достатньо злочинів невеликої тяжкості, які є першими претендентами на переведення у категорію 
кримінального проступку. Тому більш доцільно було використовувати термінологічний зворот на 

кшталт «кримінальне кіберправопорушення». 

3. З аналізу визначення кіберзлочину можна зробити висновок, що ним може визнаватись 
діяння, відповідальність за яке не передбачена законом України про кримінальну відповідальність, але 

яке визнається злочином міжнародними договорами України. Таке положення прямо суперечить 

положенням частини 3 статті 3 КК України, де зазначається, що злочинність діяння, а також його 
караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК України. 

4. Початок визначення свідчить про те, що законодавець визнає синонімічними 

словосполучення «кіберзлочин» та «комп’ютерний злочин». Така позиція підтримується деякими 

дослідниками [2, c. 222]. Проте більшість дослідників із цим не погоджується і розуміє поняття 
кіберзлочину значно ширше. Як правило, дослідники, посилаючись на Х Конгрес ООН з попередження 

злочинності і поводження із правопорушниками, пов’язаними з комп’ютерами та комп’ютерними 

мережами, кіберзлочин розуміють у двох значеннях: 1) у вузькому сенсі (комп’ютерний злочин) – будь-
яке протиправне діяння, вчинене за допомогою електронних операцій, метою якого є безпека 

комп’ютерних систем і оброблюваних ними даних; 2) у широкому розумінні (як злочин, пов’язании ̆з 

комп’ютерами): будь- яке протиправне діяння, вчинене за допомогою чи пов’язане з комп’ютерами, 
комп’ютерними системами або мережами, включаючи незаконне володіння і пропозицію або 

розповсюдження інформації за допомогою комп’ютерних систем або мереж [3, с. 49; 4; 5, с. 146]. Як 

бачимо, у Законі України «Про основні засади кібербезпеки України» законодавець вклав у це поняття 

найбільш вузьке розуміння, що навряд чи відповідає усталеному розумінню таких злочинів і 
положенням міжнародних нормативно-правових актів, зокрема, згадана Конвенція про 

кіберзлочинність вкладає у це поняття значно ширший зміст, адже передбачає відповідальність за 

діяння, що вчиняються не тільки у кіберпросторі або з його використанням [6]. Під таке визначення 
підпадає навіть далеко не кожне злочинне діяння, відповідальність за яке передбачено у Розділі XVI КК 

України «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку». 

Враховуючи викладене можна зробити наступні висновки. Визначення кіберзлочину у 
законодавстві України є важливим кроком, який спрямований на усунення розбіжностей щодо уявлення 

про таке явище та ефективну протидію йому, проте таке визначення суперечить окремим положенням 

кримінального законодавства, положенням міжнародних нормативно-правових актів а також 
тенденціям розвитку законодавства у сфері кримінальної юстиції. Це свідчить про необхідність 

подальших досліджень у цій сфері та вдосконалення законодавства. 
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5 жовтня 2017 р. Президентом України підписано Закон України № 2163-VIII «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України» [1]. Прийняття вказаного закону покращує правове 

регулювання протидії кіберзлочинності, визначає окремі поняття, які мають безпосереднє відношення і 

до законодавства про кримінальну відповідальність, проте взаємозв’язок та взаємовплив вказаного акту 
із КК України залишився достатньо примарним. 

У п. 8, ст. 1 вказаного законодавчого акту надано визначення «кіберзлочину» (комп’ютерного 

злочину), яким визначається, суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його 
використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність 

та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України. Поряд із цим, сам КК України не 

містить згадки про поняття кіберзлочину або комп’ютерного злочину, а сама система злочинів у Розділі 

XVІ О. ч. КК України іменується як «злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку».  

Питання термінології злочинів, які посягають на суспільні відносини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку досліджувалось вченими неоднократно, проте узагальнена позиція з цього питання не 

сформована. 

Так, М.В. Карчевський зазначає: «Поняття «комп’ютерний злочин» та «кіберзлочин», в 

загальновизнаному розумінні можуть бути ефективно використані при проведення кримінологічних, 
кримінально-процесуальних, криміналістичних досліджень. Що ж стосується національного 

кримінально-правового дискурсу, то тут застосування цього поняття слід обмежити, і використовувати 

запропоноване поняття «злочини в сфері використання інформаційних технологій» [2, с. 14]. При цьому 
вчений у якості доводів аналізує поняття «злочини у сфері ІТ», «інформаціна безпека» та приходить до 

висноку: «Таким чином, злочини в сфері використання інформаційних технологій, є одним з видів 

злочинів в сфері інформаційної безпеки, є передбачені КК України, суспільно небезпечні, винні, 
вчинені суб’єктом злочину діяння, які заподіюють шкоду, забезпеченим засобами обчислювальної 

техніки, відносинам у сфері реалізації інформаційної потреби. Аналіз чинного КК дозволяє прийти до 

висновку, що до таких злочинів слід відносити посягання, передбачені ст. ст. 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 

363-1, 376-1 КК  [2, с. 11]. Вказане твердження М.В. Карчевського щодо віднесення до «злочинів в 
сфері використання ІТ» належать виключно вказані діяння залишається необгрунтованим. Якщо 

погодитись із вказаним вченим, то виходить, що порушення авторських та суміжних прав, яке 

здійнюється шляхом втручання в роботу ЕОМ не заподіює шкоду «відносинам у сфері реалізації 
інформаційної потреби» і не вчиняється за допомогою саме «засобів обчислювальної техніки». Проте 

ситуація є зовсім протилежною. Інші доводи із боку вказаного вченого наведено на користь позначення 

злочинів передбачених у Розділі XVІ О. ч. КК України як «злочинів в сфері використання ІТ» не 
наведено. 

Для етимологічного розуміння, що таке «інформаціна технологія» і чи можна систему злочинів 

передбачених в Розділі XVІ О. ч. КК України визначити як «злочини в сфері інформаціних технологій» 

розглянемо що таке «інформаційні технології». 
«Інформаційна технологія», згідно ст. 1 ЗУ «Про Національну програму інформатизації», – це 

цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів 

обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 
інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування 
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[3]. Таке ж визначення цього поняття міститься у «Методиці визначення належності бюджетних 
програм до сфери інформатизації» затвердженої Наказом Держкомзв'язку від 06.06.2003 № 97 [4]. 

Вказане визначення є досить широким і не дає можливості встановити тотожність між поняттям «сфера 

інформаційних технологій» та «сукупність суспільних відносин, що охороняються положеннями 
Розділу XVІ О. ч. КК України». 

В Конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001 р. (ратиф. ЗУ № 2824-IV від 07.09.2005 р.) до 

кіберзлочинів віднесено: 1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем (незаконний доступ (ст. 2), нелегальне перехоплення (ст. 3), втручання у 
дані (ст. 4), втручання у систему (ст. 5), зловживання пристроями (ст. 6));  2) правопорушення, пов’язані 

з комп’ютерами (підробка, пов’язана з комп’ютерами (ст. 7), шахрайство, пов’язане з комп’ютерами (ст. 

8));  3) правопорушення, пов’язані зі змістом (правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією (ст. 
9)); 4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав (ст. 10). В Преамбулі 

Конвенції з кіберзлочинності також згадується, що її положення спрямовані на «бортьбу із 

кіберзлочинністю» та «захист законних інтересів у ході використання і розвитку інформаційних 

технологій». Тобто за змістом системі злочинів згідно Конвенції про кіберзлочинність відповідає 
визначення «кіберзлочину», яке передбачено положеннями п. 8) ст. 1 ЗУ «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», а захист «інформаціних технологій» виступає як одне із завдань 

Конвенції про кіберзлочинність. 
У зв’язку із цим, цікавим є питання як визначається досліджувана система злочинів в 

кримінальному законодавстві інших держав, до яких КК України є близьким за структурою. 

В КК Грузії Глава XXXV визначає вказану систему злочинів, як «Кіберзлочини», таку ж назва 
має Глава 30 в КК Азербайджану. 

В КК Вірменії вказана система злочинів, згідно Глави 24, іменується як «Злочини проти безпеки 

комп’ютерної інформації», в КК Білорусії, згідно із Розділом XII, – «Злочини проти інформаційної 

безпеки», яка містить одну Главу 31 «Злочини проти інформаційної безпеки». В КК Киргизької 
Республіки Глава 42 також визначає систему злочинів як «Злочини проти інформаційної безпеки», 

такою ж є назва Розділу XII в КК Республіки Таджикистан. 

В КК Туркменістану досліджувана система злочинів, згідно Розділу XIII, визначається як 
«Злочини в сфері комп’ютерної інформації», який містить одну Главу 33 під назвою «Злочини в сфері 

інформатики і зв’язку». В КК Естонії подібним чином, згідно Глави 14, визначається досліджувана 

система злочинів як «Злочини в сфері комп’ютерної інформації та обробки даних». Дещо іншу назву 
має Глава 7 КК Казахстану «Кримінальні правопорушення в сфері інформатизації та зв’язку». В КК РФ 

згідно Глави 28 вказана система злочинів іменується як «Злочини в сфері комп’ютерної інформації». В 

КК Литовської Республіки досліджувана система злочинів, згідно Глави XXX, іменується як «Злочини 

проти інформатики». І лише в КК Республіки Узбекистану досліджувана система злочинів, згідно Глави 
XX-1, визначається як «Злочини в сфері інформаційних технологій». 

Отже, дослідження назви системи злочинів більшості державн СНД та інших пострадянських 

держав свідчить, що вказана система злочинів визначається, як: 1) кіберзлочини; 2) злочини проти 
інформаційної безпеки; 3) злочини проти комп’ютерної інформації (або інформатики) та зв’язку; 4) 

злочини в сфері інформаційних технологій. Тобто у більшості пострадянських держав законодавець 

ніде не перелічує предмети або засоби вчинення злочину для позначення назви злочинів в сфері ІТ. 

Такий спосіб визначення системи злочину (або назви родового об’єкту (не стосується Розділу ХІХ О. ч. 
КК України)), як перелічення у назві конкретихованих предметів суспільних відносин, законодавцем 

використано в Розділі ХХ, XIV, XIII. Вказаний спосіб наврядчи можна визнати вдалим. 

Враховуючи, що поняття кіберзлочину або комп’ютерного злочину, згідно нового ЗУ «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки України», використовується стосовно як злочинів, які 

посягають на суспільні відносини, що охороняються положеннями Розділу XVI О. ч. КК України, так і 

злочинів, які посягають на будь-які інші суспільні відносини шляхом застосування інформаційних 
технологій, оптимальним було визначити діяння, відповідальність за які передбачено у ст. ст. 361, 361-

1, 361-2, 362, 363, 363-1 КК України як «злочини в сфері інформаційних технологій», як це передбачено 

у КК Узбекистану. Поряд із цим, вказаний поділ на кіберзлочини (комп’ютерні злочини) та злочини в 

сфері ІТ є досить умовним, оскільки за змістом законодавче поняття «інформаціні технології» 
охоплюють більше коло суспільних відносин, ніж ті, які охороняються положеннями Розділу XVI О. ч. 

КК України, а поняття «кіберзлочин» та «інформаційні технології» використовуються в Конвеції про 

кіберзлочинність як різнопорядкові поняття. 
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Правові засади регулювання забезпечення кібербезпеки в Україні 

 

Ігнатушко Ю.І. 

кандидат юридичних наук 
доцент кафедри інформаційних технологій та 

 кібернетичної безпеки Національної академії внутрішніх справ  

 
Однією зі сфер правового регулювання , що зазнають впливу інтеграційних процесів і 

уніфікації, є вироблення єдиного комплексного підходу , розробка правових та організаційних засад 

регулювання кібербезпеки в Україні , розв’язання проблем використання неліцензійного комп’ютерного 

програмного забезпечення. 
До останнього часу безпека інформації в автоматизованих системах (АС) розумілася виключно 

як небезпека її несанкціонованого отримання протягом усього часу обробки і зберігання в АС.  

Сьогодні безпека інтерпретується ще й як безпека дій, для виконання яких використовується 
інформація.  

Принципові відмінності розширеного тлумачення, на відміну від традиційного, дуже важливі, 

оскільки обчислювальна техніка все більше використовується для автоматизованого управління 
інформаційними системами і процесами, в яких несанкціоновані зміни запланованих алгоритмів і 

технологій можуть мати серйозні наслідки. 

Історично традиційним об’єктом права власності є матеріальний об’єкт.  

Інформація, як об’єкт права власності, легко переміщується до іншого суб’єкта права власності 
без помітного порушення права власності на інформацію. Переміщення матеріального об’єкта до 

іншого суб’єкта права власності неминуче і, як правило, спричиняє втрату цього об’єкта первинним 

суб’єктом права власності, тобто, відбувається очевидне порушення його права власності.  
Небезпека копіювання і переміщення інформації посилюється тим, що вона, як правило, 

відчужувана від власника, зберігається і обробляється в сфері доступності значної кількості суб’єктів, 

які не є суб’єктами права власності.  

Розглянувши особливості інформації, як об’єкта права власності, зазначимо, що в іншому 
інформація, очевидно, нічим не відрізняється від традиційних об’єктів права власності.  

Право власності включає три складових елементи права власності: право розпорядження; право 

володіння; право користування. Суб’єкт права власності на інформацію може передати частину своїх 
прав (розпорядження), не втрачаючи їх сам, іншим суб’єктам, наприклад - власникові матеріального 

носія інформації (це - володіння або користування) або користувачеві (це - користування, володіння). 

Для інформації право розпорядження має на увазі виняткове право (ніхто інший, крім власника) 
визначати, кому ця інформація може бути надана у володіння чи користування [1, с. 27]. 

Право володіння передбачає мати інформацію в незмінному вигляді. Право користування має на 

увазі право використання цієї інформації у власних інтересах. Таким чином, до інформації, крім 

суб’єкта права власності на інформацію, можуть мати доступ інші суб’єкти права власності як законні, 
санкціоновані (це - суб'єкти права на елементи власності), так і незаконні, несанкціоновані. Виникає 

складна система взаємовідносин між цими суб’єктами права власності. Ці взаємовідносини повинні 

регулюватися й охоронятися, оскільки відхилення від них можуть призвести до переміщення 
інформації, що спричиняє порушення права власності суб’єкта на  інформацію.  

На державному рівні для гарантування кібернетичної безпеки вживаються наступні заходи: 

здійснюється формування і реалізація єдиної державної політики щодо забезпечення захисту 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-03
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національних інтересів від загроз в інформаційній сфері; встановлюється баланс між потребою у 
вільному обміні інформацією та допустимими обмеженнями її розповсюдження; вдосконалюється 

законодавство України в області забезпечення інформаційної безпеки; координується діяльність органів 

державної влади щодо забезпечення безпеки в інформаційному середовищі; захищаються державні 
інформаційні ресурси на оборонних підприємствах; розвиваються вітчизняні телекомунікаційні й 

інформаційні засоби; вдосконалюється інформаційна структура розвитку інформаційних технологій; 

уніфікуються засоби пошуку, збирання, зберігання, обробки та аналізу інформації для входження до 

глобальної інформаційної інфраструктури. 
З аналізу нормативно-правових актів України можна констатувати, що державна політика у 

сфері правового регулювання кібербезпеки, визначається пріоритетністю національних інтересів, має на 

меті унеможливлення реалізації загроз для інформації та здійснюється шляхом виконання положень, 
зазначених у законодавстві України [2, с. 80] . 

Основними напрямками державної політики у сфері кібербезпеки є: 

- нормативно-правове забезпечення; 

- удосконалення чинних та розробка і прийняття нових нормативних документів з питань 
технічного захисту інформації; 

- організаційно-кадрове забезпечення; 

- науково-технічний прогрес. 
Серед першочергових заходів щодо реалізації державної політики у сфері кібербезпеки є: 

- створення правових засад реалізації державної політики у сфері кібербезпеки, розробка 

відповідних нормативно-правових актів; 
- визначення перспективних напрямків розробки нормативних документів з питань захисту 

інформації на основі аналізу стану відповідної вітчизняної та зарубіжної нормативної бази, розробки 

зазначених нормативних документів; 

- визначення номенклатури вітчизняних засобів обчислювальної техніки та базового 
програмного забезпечення, оргтехніки, обладнання мереж зв'язку, призначених для обробки інформації 

з обмеженим доступом інших засобів забезпечення технічного захисту інформації в органах державної 

влади; 
- сертифікація вітчизняних та закордонних засобів забезпечення технічного захисту інформації;  

- визначення реальних потреб системи технічного захисту інформації у фахівцях, розвиток та 

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань 
технічного захисту інформації. 

Аналіз законодавства, яке регулює суспільні інформаційні відносини в Україні, дозволяє 

стверджувати, що наша держава, поряд із заходами стимулювання розвитку інфраструктури на основі 

новітніх технологій, вживає необхідних заходів, спрямованих проти комп’ютерної злочинності та 
правового регулювання кібербезпеки в Україні.  
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Згідно зі ст. 1 проекту Закону України «Про засади інформаційної безпеки України» від 28.05.14 

р.: «інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, при якому запобігається завдання шкоди через неповноту, несвоєчасність та 
недостовірність поширюваної інформації, порушення цілісності та доступності інформації, 
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несанкціонований обіг інформації з обмеженим доступом, а також через негативний інформаційно-
психологічний вплив та умисне спричинення негативних наслідків застосування інформаційних 

технологій» [1]. 

Актуальність даної теми полягає в цілій низці чинників. По-перше, на даний момент державні 
установи, підприємства, організації та приватні особи оснащені комп’ютерами, які, в свою чергу, 

підключені до світової мережі, котра містить в собі загрозу проникнення через неї до комп’ютера інших 

осіб та викрадення чи використання отриманої таким шляхом інформації. По-друге, інформація є таким 

атрибутом, від якого залежить ефективність життєдіяльності суспільства. По-третє, сьогоденною 
реальністю світу стали інформаційні війни. До того ж, на даний момент погіршується ситуація щодо 

збереження державної таємниці з тих причин, що не досить добре розвинене забезпечення зберігання 

такої інформації, іноді, зокрема, через легковажність працівників. Також, причиною цього є відставання 
державних інформаційних технологій, що змушує державу закуповувати техніку із-за кордону та 

залучати до цього іноземних постачальників. Через це збільшується ймовірність несанкціонованого 

доступу до певної інформації. 

Інформаційна безпека України, – на думку Громико І., Саханчук Т., – це захищеність державних 
інтересів, за якої забезпечується запобігання, виявлення і нейтралізація внутрішніх та зовнішніх 

інформаційних загроз, збереження інформаційного суверенітету держави і безпечний розвиток 

міжнародного інформаційного співробітництва [2, с. 134]. Зокрема, Тер-Акопов А. під інформаційною 
безпекою розуміє стан захищеності інформації, яка забезпечує життєво важливі інтереси людини [3, с. 

33]. Як зазначає О. Юдін, інформаційна безпека держави (суспільства) характеризується мірою 

захищеності держави (суспільства) та стійкості основних сфер життєдіяльності (економіки, науки, 
техносфери, сфери управління, військової справи та ін.) відносно небезпечних (дестабілізуючих, 

деструктивних, уражаючих державні інтереси та ін.) інформаційних впливів, причому як з 

упровадження, так і добування інформації. Інформаційна безпека держави визначається здатністю 

нейтралізувати такі впливи [4]. 
 Виходячи із вищевказаних тлумачень, можна зробити висновок, що вони доповнюють одне 

одного і тісно переплітаються. Так, інформаційна безпека України – це стан її інформаційної 

захищеності як внутрішньої так і зовнішньої. Українська політика інформаційної безпеки ставить на 
перше місце національні інтереси, систему небезпек і загроз, що здійснюються шляхом запровадження 

певних програм та стратегій в інформаційній сфері відповідно до чинного законодавства. 

Основними напрямками державної політики з питань національної безпеки в інформаційній 
сфері відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» є такі: по-перше, 

забезпечення інформаційного суверенітету України, по-друге, вдосконалення державного регулювання 

розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для 

розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, по-третє, активне залучення засобів 
масової інформації до боротьби з корупцією, по-четверте, забезпечення неухильного дотримання 

конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення 

неправомірного втручання органів державної влади в особисте життя громадян, по-п’яте, вжиття 
комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації 

інформаційної сфери України [5].  

Неконтрольований доступ до дезінформуючих чи навіть аморальних інформаційних ресурсів, 

відсутність психологічної стійкості особи, розмитість суспільних, моральних та ідеологічних цінностей 
є причиною безпосередньої інформаційної небезпеки, руйнівні наслідки якої важко переоцінити з точки 

зору розбудови держави та становлення суспільства. В даному контексті обов’язком держави є 

мінімізувати даний вплив на підсвідомість та свідомість своїх громадян. На думку Головко О.М., 
можливі два шляхи врегулювання даної проблеми: перший – технічний (через обмеження доступу осіб 

до джерел, зокрема Інтернет-ресурсів, які ставлять під загрозу національну безпеку держави та 

суспільства, а також здоровий розвиток людини як невід’ємного елементу цілісного суспільства); 
другий – нормативно-правовий (передбачення відповідальності за поширення інформації 

антисоціального характеру та створення джерел психологічного впливу на свідомість мас) [6, с. 83]. 

Для створення реально працюючої державної політики щодо охорони державних інтересів в 

інформаційній сфері потрібно створити досить розвинуте середовище для інформації, яке було б 
основою самої інформаційної безпеки України, до неї повинні бути включені такі елементи як: по-

перше, державні інтереси в інформаційній сфері, по-друге, забезпечення інформаційної безпеки 

України спецслужбами, по-третє, належне фінансування інформаційної безпеки. 
Інформаційна безпека повинна забезпечуватися цілою низкою органів до яких входять: державні 

органи, посадові особи та окремі громадяни, громадські організації [7, c. 16-17]. 
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Основними законами, які регулюють інформаційну безпеку в Україні є: Конституція України, 
Указ Президента України №47/2017 «Про Доктрину інформаційної безпеки України» та Закон України 

«Про основи національної безпеки України» і також ратифіковані Україною інші нормативно-правові 

акти. 
До найбільш головних напрямків забезпечення інформаційної безпеки в Україні відносяться: 

найперше це розробка і розвиток систем інформаційної безпеки на регіональному, міжрегіональному та 

міждержавному рівнях, потім створення законодавчої бази інформаційної безпеки в Україні, також 

здійснення постійних перевірок з інформаційної безпеки та вдосконалення і розвиток інформаційної 
інфраструктури. 

Пріоритетами державної політики в інформаційній сфері мають бути: 

1. щодо забезпечення інформаційної безпеки; 
2. щодо забезпечення захисту і розвитку інформаційного простору України, а також 

конституційного права громадян на інформацію; 

3. щодо відкритості та прозорості держави перед громадянами; 

4. щодо формування позитивного міжнародного іміджу України [8]. 
Перспективами розвитку інформаційної безпеки України є: 

1. Створення умов за яких би можливо було своєчасно виявити загрозу для інформаційної 

безпеки та можливість передбачити наслідки; 
2. визначити заходи за допомогою яких можна уникнути наслідків або зменшити їх 

негативні дії; 

3. створення можливостей для забезпечення прийняття рішень щодо інформаційних загроз; 
4. створення умов щодо удосконалення інформаційної діяльності державних, особистих та 

суспільних інтересів; 

5. співробітництво з іноземними країнами щодо інформаційної безпеки. 

Отже, інформаційна безпека є одним з головних елементів загальної безпеки України, бо 
вона захищає інтереси держави в інформаційній сфері. Її також потрібно розглядати у контексті 

забезпечення надійних умов щодо існування і розвитку інформаційних технологій, до них входять 

такі проблеми: по-перше, захист інформації, по-друге, виникнення безпечних умов існування і 
становлення інформаційного процесу загалом, по-третє, інформаційна інфраструктура, по-четверте, 

створення інформаційного ринку. 

Таким чином, важливим ступенем інформаційної захищеності гарантується політичних, 
фінансових подій, які спрямовані на виявлення і знешкодження обставин, моментів і вчинків, які в 

подальшому можуть заподіяти шкоду чи нанести збитків інформаційним правам або інтересам держави 

чи громадянина. 
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Відповідно до Стратегії кібербезпеки України на Національний банк України покладено 

завдання із формування вимог щодо кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури у 

банківській сфері [1].  
Крім того, згідно з Законом України «Про Національний банк України» [2], НБУ визначає 

напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, 

надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, 

встановлює для банків правила захисту інформації, контролює створення платіжних інструментів, 
систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.  

НБУ має у своєму складі окремий структурний підрозділ – Департамент безпеки, однією з 

основних функцій якого є «розроблення та реалізація стратегії і політики інформаційної безпеки НБУ, 
упровадження новітніх технологій у частині забезпечення ефективного і цілеспрямованого захисту 

інформації в інформаційній інфраструктурі НБУ та банківської системи України» [3].  

В НБУ використовуються сучасні системи кібербезпеки такі як: Intrusion Prevention System, 
Wireless Intrusion Protection System, Security information and event management, Vulnerability scanner, 

Secure Web Gateway, Network firewall. 

Водночас, у зв’язку із відсутністю в НБУ необхідних ресурсів, залишається не вирішеною 

проблема сертифікації засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються Нацбанком. 
Зазначене потребує врегулювання цього питання із Держспецзв’язку, як державним органом, 

відповідальним за проведення державної експертизи та підтвердження відповідності засобів технічного 

і криптографічного захисту інформації в державі. 
Надійне функціонування електронних банківських платіжних систем, їх захищеність від 

потенційних кіберзлочинців є важливою складовою банківської системи, адже не тільки забезпечує 

права і законні інтереси громадян і держави у фінансовій сфері та гарантує її стабільний розвиток, а й 
формує рівень довіри громадськості та бізнесу до вітчизняного банківського сектору, зокрема, до 

електронних платіжних систем та безготівкових розрахунків. Зазначене є вкрай важливим з огляду на 

обраний нашою країною курс на інформатизацію та розширення безготівкового грошового обігу. 

Водночас, останнім часом кількість кібератак на банківській сектор України критично зростає. 
Банківська система України є однією зі сфер, де найбільш широко та активно використовуються сучасні 

можливості інформаційних технологій та мережі Інтернет. А враховуючи, що зазначені технології 

використовуються для грошових переказів, зазначена сфера привертає все більшу увагу злочинців.   
Наслідком значної кількості кіберзлочинів у вказаній сфері є зниження довіри громадян в 

цілому до надійності фінансової системи, інституту банківської таємниці, надійності захисту 

персональних даних, а також до фінансових операцій, що проводяться з використанням новітніх 

технологій. При цьому недовіра населення до ринків фінансових послуг не дає можливості активно 
використовувати вільні кошти громадян як інвестиційні ресурси, що спрямовуються на розвиток 

економіки.  

Значна частина кіберзлочинів стає можливою завдяки необізнаності населення те недотриманню 
основних правил безпеки, у зв’язку з цим, значну користь у попередженні кіберзлочинності, мають 

інформаційно-просвітницькі заходи щодо нових ризиків та загроз в інформаційних та комп’ютерних 

системах. Національним банком України з метою попередження шахрайства з платіжними картками 
розроблено Рекомендації держателям платіжних карток щодо їх використання [4], які розміщені на 

офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет у розділі «Платіжна система» 

(http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70904).  

Крім того, у 2011 році Департамент інформатизації НБУ на виконання  пункту 2 постанови 
Правління Національного банку України від 28.10.2010 N  474 «Про набрання чинності стандартами з 

управління інформаційною безпекою в банківській системі України» розробив Методичні рекомендації 

щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків 
відповідно до стандартів Національного банку України. Згадана ініціатива була спрямована на 

підвищення захисту інформаційно-телекомунікаційних систем банків України відповідно до 

міжнародних стандартів та зменшення їх операційних ризиків.  
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Однак, кібератаки у 2016 році на інформаційні системи Міністерства фінансів та Державної 
казначейської служби України, які фактично заблокували роботу цих відомств на кілька днів, а також 

кібератаки на ряд вітчизняних банківських установ, шляхом отримання несанкціонованого доступу до 

операторських місць системи SWIFT засвідчили неналежний рівень кіберзахисту фінансової сфери 
держави. 

Згадане вимагає від Національного банка України термінового створення комплексної системи 

кібербезпеки у банківському секторі, яка б ефективно запрацювала під керівництвом НБУ.  

Для ефективної протидії кібератакам на банки України потрібно терміново організувати обмін 
інформацією про атаки між учасниками банківського ринку, а також налагодити обмін такою 

інформацією з подібними центрами за кордоном. Для цього необхідно створити при НБУ Центр 

реагування на інциденти кібербезпеки у банківський системі та платіжному просторі України (CERT-
NBU), а також визначити порядок взаємодії CERT-NBU з командами реагування на комп’ютерні 

інциденти інших суб’єктів забезпечення кібербезпеки, правоохоронними органами та банками України. 

Водночас, для вдалої реалізації будь-яких ініціатив НБУ у сфері кіберзахисту банківського 

сектору необхідно не просто формальний підхід до розроблення, впровадження, функціонування 
системи управління безпекою власних ІТС з боку керівництва і працівників банків, а реальна 

зацікавленість у підвищенні рівня її кіберзахисту. Адже за відсутності правового механізму, який би 

зобов’язував приватні банківські установи забезпечувати належний кіберзахист власних інформаційних 
систем та повідомляти НБУ про будь які кібератаки чи кіберінциденти, функції НБУ у сфері 

кіберзахисту банківської сфери фактично зводились до розроблення рекомендацій банкам України 

щодо захисту власних ІТС.  
Саме з метою запровадження такого механізму у вересні 2017 р. і було прийнято з урахуванням 

міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки, загальноприйнятих у міжнародній практиці 

принципів забезпечення інформаційної безпеки і кіберзахисту «Положення про організацію заходів із 

забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України». Вказане Положення встановлює: 
1) обов'язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки 

та кіберзахисту; 

2) принципи управління інформаційною безпекою; 
3) вимоги до інформаційних систем банку, що взаємодіють з інформаційними системами 

Національного банку України, з урахуванням напрямів розвитку криптографічного захисту інформації в 

інформаційних системах Національного банку [5]. 
Тож, на сьогодні, кібербезпека в банківському секторі України знаходиться сьогодні на край 

низькому рівні. По-перше, через відсутність єдиного банківського координаційного центру, який би 

займався питаннями кіберзахисту, а також нехтування самими банками необхідності вирішення тих 

завдань, які стоять перед захистом банківської інформації від хакерських кібератак.  
Вказане вимагає від Національного банку України, як регулятора, здійснення комплексних 

заходів із розбудови ефективної системи кібербезпеки у банківському секторі та, в першу чергу, 

підвищення рівня співпраці з банками у сфері кіберзахисту фінансової сфери держави. І перші кроки на 
цьому шляху вже зроблено – «Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної 

безпеки в банківській системі України» після набрання чинності з 1 березня 2018 року дозволить 

підняти рівень інформаційної та кібербезпеки в банківській системі України на новий якісний рівень. 
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У Кримінальному кодексі України 2001 року [1] (надалі – КК, КК України) вперше виокремлено 

розділ ХVI Особливої частини під назвою «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» На сьогоднішній день до 
нього увійшли ст.ст. 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1 КК України (тобто всього 6 статей), які відносять 

до так званих «комп’ютерних злочинів» або «кіберзлочинів». 

Втім, перелік комп’ютерних злочинів, не вичерпується діяннями, передбаченими розділом XVI 

КК України.  
Певні злочини, які існували ще задовго до виникнення комп’ютерних, також можуть бути 

вчинені із застосуванням інформаційних технологій. Використання електронно-обчислювальних машин 

або спрощує вчинення злочину, або надає йому іншої − нової форми. То які ж злочини можна вважати  
комп’ютерними? 

Проаналізувавши зміст Особливої частини КК України, опираючись на дослідження 

Гавловського В.Д. та Цимбалюка В.С. [2], у певній мірі, до таких можна віднести наступні склади 
злочинів, передбачені статтями КК України: 

Розділ І «Злочини проти основ 

національної безпеки України» 

ст.ст. 109, 110, 110-2, 111, 113, 114, 114-1 

КК України 

Розділ ІІ «Злочини проти життя та 
здоров'я особи» 

ст.ст. 120, 129, 132, 145 КК України. 

Розділ ІV «Злочини проти статевої свободи 

та статевої недоторканості 

особи» 

ст.156 КК України 

Розділ V «Злочини  проти виборчих, 

трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і 

громадянина» 

ст.ст. 157, 158, 158-2, 159, 159-1, 160, 161, 

162, 163, 168, 170, 171, 172, 182, 183 КК 

України 

 

Розділ VІ «Злочини проти власності» ст.ст. 185, 186, 189, 190, 191, 192, 194, 

194-1, 195, 196, 197, 198 КК України  

Розділ VІІ «Злочини у сфері господарської 
діяльності» 

ст.ст. 199, 200, 203-1, 203-2, 205, 205-1, 
206, 206-2, 209, 209-1, 212, 212-1, 216−233 

КК України 

Розділ VІІІ «Злочини проти довкілля» ст. 238 КК України 

Розділ ІХ «Злочини проти громадської 
безпеки» 

ст.ст. 255, 256, 258, 258-2, 258-3, 258-4, 
258-5, 259, 262, 266, 267 КК України 

Розділ ХІ «Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту» 

ст.ст. 276, 277, 279, 281, 282, 290, 292 КК 

України 

Розділ ХІІ   «Злочини проти громадського 
порядку та моральності» 

ст.ст. 293, 294, 295, 298-1, 300, 301, 304 
КК України 

 

Розділ ХІІІ «Злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів  

або прекурсорів та інші злочини 

проти здоров'я населення» 

ст.ст. 306, 308, 312, 313, 318, 319 КК 

України 
 

 

Розділ ХІV «Злочини у сфері охорони 
державної таємниці, 

недоторканості державних 

кордонів, забезпечення призову і 
мобілізації» 

ст.ст. 328, 329, 330 КК України 
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Розділ ХV «Злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

об̓єднань громадян та злочини 

проти журналістів» 

ст.ст. 343, 344, 345, 345-1, 346, 347, 347-1, 
348, 348-1, 350−352, 357−360 КК України 

 

Розділ ХVІІ «Злочини у сфері службової 

діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг» 

ст.ст. 364−370 КК України 

 

 
 

 

Розділ ХVІІІ «Злочини проти правосуддя» ст.ст. 376−378, 381, 383, 387, 397−399 КК 

України 

Розділ ХІХ «Злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби 

(військові злочини)» 

ст.ст. 405, 409−413, 422 КК України 

 

 

Розділ ХХ «Злочини проти миру,безпеки 
людства та міжнародного 

правопорядку» 

ст.ст. 436−437, 439, 440, 444 КК України 
 

 

Проте не важко передбачити, що це лише приблизний перелік тих статей, які за тими чи іншими 
ознаками можна віднести до списку комп’ютерних злочинів. 

З цього приводу слід відзначити, що на думку М. Гуцалюка правопорушення, пов’язані з 

комп’ютерами, слід розглядати за трьома основним групами.  
До першої групи належать правопорушення, де сам комп’ютер чи інформація у ньому є 

предметом вчинення протиправних дій.  

До другої групи слід віднести правопорушення,  де комп’ютер виступає як знаряддя вчинення 
злочину. Особливо  розповсюдженими такі правопорушення є у фінансово-банківській сфері.  

До третьої групи належать правопорушення, доказом про які є інформація, що міститься в 

комп'ютерних системах. Для прикладу: організована злочинна група кілерів з Дніпропетровська 

отримувала "замовлення" на свої жертви через Інтернет. Комп'ютерна інформація може також свідчити 
про торгівлю наркотиками або, наприклад, відмивання коштів [3]. 

 Втім варто нагадати, що деякі положення Конвенції про кіберзлочинність, укладеної 23 

листопада 2001 року та ратифікованої Україною 7 вересня 2005 року (надалі − Конвенції), так і не 
знайшли відображення у вітчизняному кримінальному законодавстві. Автор погоджується з думкою 

Орлова Ю.Ю., що КК України і досі не передбачила кримінальної відповідальності за: 

- придбання шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого 
втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (п. «а i» ч.1 ст.6 Конвенції); 

- виробництво, продаж, придбання для використання, імпорт, оптовий продаж чи інші форми 

надання в користування комп’ютерних паролів, кодів доступу чи інших аналогічних даних, за 

допомогою яких може бути отримано доступ до комп’ютерної системи в цілому чи будь-якої її частини 
з наміром їх використання для вчинення будь-якого комп’ютерного злочину (п. «а ii» ч.1 ст.6 

Конвенції); 

- володіння зберігання зазначеними вище шкідливими комп’ютерними програмними чи 
технічними засобами, комп’ютерними паролями кодами доступу чи іншими аналогічними даними (п. 

«b» ч.1 ст.6 Конвенції); 

- здобуття дитячої порнографії через комп’ютерну систему (п. «d» ч.1 ст.9 Конвенції); 

- володіння дитячою порнографією, що перебуває в комп’ютерній системі чи на носіях 
комп’ютерних даних (п. «e» ч.1 ст.9 Конвенції). 

Запровадження кримінальної відповідальності за більшість з указаних діянь кожна держава-

учасниця Конвенції має право визначати самостійно. Тому питання щодо необхідності криміналізації 
цих діянь залежить від ступеня їх суспільної небезпеки в умовах України та кримінологічних 

характеристик (рівня, динаміки тощо). 

Водночас питання щодо криміналізації діянь, передбачених п. «а ii» ч.1 ст.6 Конвенції, 
необхідно вирішувати з урахуванням змісту ч.3 ст.6 цього документу, що контекстуально зобов’язує 

всіх держав-учасниць передбачити кримінальну відповідальність за продаж, оптовий продаж чи інші 

форми надання в користування комп’ютерних паролів, кодів доступу чи інших аналогічних даних, за 

допомогою яких може бути вчинено комп’ютерний злочин [4]. 
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З розширенням віртуального простору та доступністю до нього, постає питання про 
регулювання відносин, що виникають у цій сфері, способів захисту та відповідних прав та обов’язків, а 

також правонаступництво які пов’язані із віртуальною власністю. З кожним днем правові проблеми, 

пов'язані з онлайн іграми, соціальними мережами або іншими віртуальними ресурсами, стають все 
більш актуальними практично і цікавими теоретично. Все більше речей матеріального світу, стають 

частиною віртуального світу та постає питання, щодо правового регулювання цих речей. Віртуальна 

власність - це онлайн-майно, що включає в себе доменні імена, веб-сайти і онлайн-сервіси.  
Професор школи права Ратгерського університету (штат Нью-Джерсі) Грег Ластовка (Greg 

Lastowka), говорить, що домен в Інтернеті - це теж „рядок коду”. Однак законодавство США визнає 

право власності на домен. Домени, банківський рахунок - теж „рядок коду”. І тим не менше є власністю. 

Г.Ластовка стверджує, що віртуальна власність сильно відрізняється від реальної, а значить, вимагає 
особливого підходу. І все ж не зараз, в майбутньому через років десять законодавство прийде до 

необхідності вважати ігрові предмети власністю[1]. 

Власністю є право особи на майно , яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб та відповідно власникові належать право володіння, користування, та 

розпорядження своїм майном [2]. Віртуальність (лат. Virtualis - можливий) - об'єкт або стан, які реально 

не існують, але можуть виникнути при певних умовах [3]. Відповідно до зазначених трактувань, 
віртуальна власність обмежена у володінні, користуванні та розпорядженні тільки рамками самої 

віртуальності, тобто власність яка може виникнути при певних умовах.  Наприклад, особа має 

індивідуальний обліковий запис у онлайн-гри „World of tanks”, де на його рахунку є певні блага, які 

отримувані за реальні гроші, та можуть буду продані, також за реальні гроші. Але умовою користування 
даним благом, або власністю є доступ до мережі інтернет. Даний вид власності є одним із предметів 

кіберзлочинів, та потребує доцільного захисту, як зі сторони провайдера, так зі сторони власника 

індивідуально облікового запису. 
Натомість, проводячи паралель із реальним світом, також існують подібні відносини, де 

відповідно до договору купівлі-продажу, майно що передається, обмежується у користуванні, а саме 

може виникнути при певних умовах. Так завод Феррарі, налічує декілька моделей автомобілів, які 

можуть їздити тільки на спеціальних майданчиках. Власники машин не мають права експлуатувати їх в 
повсякденному режимі, а також зберігати в особистих гаражах. Всі випущені екземпляри знаходяться 

на зберіганні в технічному центрі Феррарі, а їздити можна тільки на трасі під час спеціальних тестових 

днів [4]. 
Використання як класифікаційної ознаки якісних характеристик об’єктів власності дає змогу 

виокремити матеріальний та нематеріальний типи власності. У складі нематеріальної власності 

необхідно виділяти інтелектуальну та віртуальну форми власності. Категорія „віртуальна власність” 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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відображає систему відносин між економічними суб’єктами з приводу привласнення-відчуження 
неречових (віртуальних) об’єктів, що функціонують переважно у віртуальному просторі та 

опосередковано представляють реальні відносини матеріальних і нематеріальних благ. На відміну від 

інтелектуальної власності, об’єктами якої є неречові фактори та результати інтелектуального 
виробництва, віртуальна власність характеризує нематеріальні об’єкти, що виступають як відображення 

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

утримання від них щодо цих об’єктів. В умовах постіндустріальної економіки об’єкти інтелектуальної 

та віртуальної власності включаються у механізм комерціалізації, стають важливим чинником 
конкурентоспроможності економічних агентів. Таким чином, важливим напрямом трансформаційних 

перетворень у системі відносин власності у зв’язку із формуванням постіндустріальної економіки є 

зміна об’єктів власності (ними стають нематеріальні – інтелектуальні та віртуальні субстанції). Зміни 
відбуваються також у суб’єктному складі: формується нова соціальна верства – власників 

інтелектуальних ресурсів, відбувається розпорошення суб’єктів власності. Для постіндустріальної 

економічної системи характерним є зменшення абсолютного і переважання часткового привласнення, 

розшарування прав власності та поширення плюралізму форм і видів власності [5].  
Проблема полягає в важкому регулюванні таких відносин з віртуальним майном, компанії які 

надають доступ до даних віруальних мереж, надають незначну захищеність віртуального майна, тому 

слід внести в поняття кіберзлочинності, як крадіжка віртуального майна і закріпити певні статті для 
регулювання даного майна в цивільному законодавстві, для подальшого захисту своїх прав у суді. У цій 

сфері, спостерігається недотримання прав особи на власність, які можуть через безвихідність привести 

до злочинів на грунті помсти в реальному житті.  
Так, наприклад в 2004 році китайський геймер з Шанхая, Ку Ченвей, купив Шаблю Дракона в 

корейської MMORPG Legend of Mir. Цей меч був настільки потужним, що коштував близько тисячі 

доларів. Товариш Ку, Жу Каоюань, попросив його позичити зброю. Коли той передав йому меч, Жу 

продав його іншому гравцеві і привласнив гроші. Ку втратив не тільки меч, він втратив значну суму 
грошей. Але у поліції Ку, пояснили, що відповідно до закону, Шабля Дракона не була його законною 

власністю [6].  

Перш ніж заперечувати законні права тих, кого шляхом шахрайства позбавили їх віртуальної 
власності, ми повинні подумати про те, куди прагнуть наші технології. В останні десять років ми 

бачимо вибухоподібне зростання соціальних ігрових платформ, продаж віртуальних предметів і 

розвитку віртуальних валют. Невелике, але збільшення кількості юристів спеціалізується на туманному 
праві віртуальних валют і віртуальної економіки. Було опубліковано понад двохсот юридичних статей 

про віртуальну власність і віртуальну економіку. Не відразу, але уряд починає звертати увагу на ці 

проблеми. 

Найбільш передове в питаннях цифрового майна американське законодавство. Один з перших 
законодавчих актів, що регулює питання використання інформації користувача сервісу після його 

смерті, - акт про доступ до облікових записів електронної пошти померлих, прийнятий в штаті 

Коннектикут 24 червня 2005 року [7], та також штат Джорджія , який прийняв подібній акт у травні 
2017 року [8], також на основі акту про доступ до цифрового майна штату Коннектикут, розроблена 

концепція у 2015 році, що до правового регулювання цього питання, де стосується питання 

наслідування цифрового або віртуального майна, до цієї концепції  приєдналися більш 20 штатів, та вже 

мають проекти даних актів, та деякі штати прийняли його, такі як: Делавер, Техас, Онтаріо, Айова, 
округ Колумбія та інші [9]. 

Підводячи підсумок, слід сказати, що для аналізу нематеріальних об’єктів власності, а саме 

віртуальної доцільно застосовувати класифікацію власності за якісними ознаками об’єктів власності. 
Доведено, що для характеристики нематеріальних об’єктів, які функціонують переважно у 

віртуальному просторі та опосередковано представляють реальні відносини матеріальних і 

нематеріальних чинників, доцільно застосовувати категорію „віртуальна власність” у національному 
законодавстві . Дана категорія, на відміну від інтелектуальної власності, характеризує нематеріальні 

об’єкти, що не є безпосереднім результатом та чинниками інтелектуального виробництва. Питання 

законодавчого закріплення у відповідних галузях цього поняття є одним із направлень щодо 

врегулювання законності та захищеності права власності у віртуальній мережі інтернет. Концепція 
розвитку правового регулювання цієї галузі набирає актуальність із розвитком мережі інтернет та 

технічного прогресу людини. 
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Кіберзлочинність як соціально-правове поняття відтворене в багатьох джерелах, зокрема воно 

ототожнюється з сукупністю інформаційних злочинів поєднаних певними характерними рисами, серед 
яких навмисність протиправних дій, спрямованих як правило на розкрадання або руйнування 

інформації, єдність об’єкту – суспільні відносини в сфері обігу інформації різного походження в 

інформаційних системах і мережах, наявність корисливого чи хуліганського мотиву [1].  
Відповідно до положень Конвенції Ради Європи про кіберзлочиність від 23 листопада 2001 року 

під останньою необхідно розуміти  сукупність злочинів, поєднаних в наступні групи: правопорушення 

проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем, правопорушення 

безпосередньо пов’язані з використанням комп’ютера як засобу скоєння злочину, правопорушення, 
пов’язані зі змістом даних (інформації), розміщеної в комп’ютерних системах, правопорушення, 

пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав, а також акти расизму та ксенофобії, вчинені за 

допомогою комп’ютерних систем.   
В наведеному відображені правопорушення щодо конфіденційної інформації та персональних 

даних в комп’ютерних системах, що вимагає встановити сутність правової охорони таких об’єктів 

суспільних відносин з використанням комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет.  
В чинному законодавстві сутність конфіденційної інформації переплітається з поняттям 

персональних даних, де останнє як правило розглядається як підмножина першого.  

У відповідності до ст. 1 Закону України “Про інформацію” інформація - будь-які відомості 

та/або дані,  які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, 
а захист інформації - це сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших  

заходів, що забезпечують збереження,  цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. 

За правовим режимом виділяють різні види інформації. Згідно ст. 3 Конституції України 
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Стаття 32 Основного Закону України забороняє збирання, зберігання, використання 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://iph.ras.ru/elib/0628.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://www.supercars.net/blog/2005-ferrari-fxx/
http://yellowpress.ws/?public=3071
https://www.cga.ct.gov/2005/act/Pa/2005PA-00136-R00SB-00262-PA.htm
http://www.legis.ga.gov/legislation/en-US/Display/20172018/SB/301
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та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Наведені положення 

закладають основи до правового відшукання компромісу між правом на захист приватних даних і 

правом на свободу інформації (вільний доступ до інформації), де перше відображає приватний інтерес, 
а друге публічний [2, с. 223]. 

Частина 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає конфіденційну 

інформацію — як інформацію, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім 
бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної 

інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 вказаного Закону. У відповідності до ч. 2 ст. 7 

цього Закону розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть 
поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - 

лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Рішенням Конституційного суду України від 30 жовтня 1997 року № 5-зп до конфіденційної 

інформації віднесено також відомості про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, дата 
і місце народження, майновий стан та інші персональні дані) [3], а рішенням цієї ж судової інстанції від 

20 січня 2012 року №2-рп/2012 такою інформацією є відомості про особисте та сімейне життя особи, 

тобто будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, 
події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами 

інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій 

держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень [4].  
Наведені положення створили передумови для прийняття спеціального законодавства в сфері 

захисту інформації про людину, яку згідно ст. 21 Закону України “Про інформацію” прийнято 

відносити до інформації з обмеженим доступом. Основою подібного законодавства є Закон України 

“Про захист персональних даних”, згідно ст. 6 якого обробка персональних даних здійснюється для 
конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, 

передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Така позиція віднайшла 

відповідне обґрунтування й у правовій науці [5, с. 8] 
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначений ст. 16 Закону України “Про 

захист персональних даних”, де вказано перелік інформативних даних, що зазначаються у запиті, а 

також які повідомляються суб’єктам персональних даних згідно ст. 21 цього Закону. Наведена стаття 
встановлює правовий механізм обмеження права на конфіденційну інформацію, що вміщує персональні 

дані про особу.   

Кваліфікованим обмеженням права на конфіденційність інформації про особу є віднесення її до 

публічної інформації у контексті положень ст. 101 Закону України “Про захист персональних даних”, 
тобто такої, що була відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, була 

отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Критеріями обмеження її 

правового режиму виступають: знеособленість та захищеність персональних даних про особу 

відповідного до даного Закону, наявність згоди осіб, чиї персональні дані містяться в інформації у 

формі відкритих даних, на подібне обмеження, надання чи оприлюднення такої інформації передбачено 
законом, обмеження доступу до такої інформації заборонено законом.   

У площині останнього розглядається обмеження права на конфіденційність інформації про 

особу в межах кримінального провадження. Порядок збирання, використання та обробки такої 
інформації деталізований у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України). 

Згідно ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі 

персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної 
законом таємниці, яка міститься в речах і документах. 

У відповідності до ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів 

здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. При цьому, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу 

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 
якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що 

містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які 

передбачається довести за допомогою цих речей і документів [6]. 
 Отже, заходи щодо правової охорони конфіденційної інформації та персональних даних у сфері 

інформаційних технологій є комплексними та систематичними, де необхідно звертати увагу на 
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взаємодію приватного та публічного інтересу, що встановлює свій відбиток на протидії різним проявам 
кіберзлочинності у цій площині з огляду на національне та міжнародне законодавство.  
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У наші дні правопорушення в мережі Інтернет є досить поширеним явищем. Кіберзлочинність у 

віртуальному просторі становить серйозну загрозу кібербезпеці України, що зумовлює 

актуальністьдослідження її теоретико-правових аспектів. 
Віртуальний простір можна визначити як простір, що моделюється за допомогою комп’ютера, 

інформаційний простір, у якому перебувають відомості про особи, предмети, факти, події, явищах і 

процеси, представлені в математичному, символьному або будь-якому іншому виді й рухи, що 
перебувають у процесі, по 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 [1, c.32-34].  
Саме віртуальний простір є сприятливим середовищем для злочинних діянь, які називаються 

комп’ютерними злочинами або кіберзлочинами.  

Кіберзлочинність – це проблема, з якою зіштовхнулась планета у 21 столітті, 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 громадян. Тому сьогодні особливо важливо переглянути усі 

існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшу користь та надійніший захист від 
кіберзлочинців [2].  

У наші дні проблема кіберзлочинності набула глобального масштабу, а збитки від діяльності 

кібершахраїв сягнули десятків мільярдів доларів. Для протистояння кібершахраям в світі створюються 

спеціальні підрозділи і структури. Їхні повноваження постійно розширюються, а технічні можливості 
посилюються. Останній приклад – Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю, який запрацював 

на початку 2013 року [3]. 
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Специфіка цього виду злочинності полягає у тому, що готування та скоєння таких злочинів 
здійснюється, практично не відходячи від «робочого місця», злочини є доступними; оскільки 

комп’ютерна техніка постійно дешевшає; 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. Крім того, доволі складно виявити, зафіксувати і вилучити криміналістично значущу 

інформацію при виконанні слідчих дій для використання її в якості речового доказу. Усе це, безумовно, 

є перевагами для кіберзлочинців [2]. 

Поняття комп’ютерної злочинності  є особливим видом злочинів, які посягають на встановлений 
в суспільстві порядок інформаційних відносин та скоюються з використанням електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Об’єктом злочину виступають 

інформаційні відносини у суспільстві, що охороняються законом, а предметом – електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), системи та комп’ютерні мережі, а також комп’ютерна 

інформація, що обробляється за їх допомогою. У їх основі можуть бути політичні, хуліганські, 

корисливі й інші мотиви. Тому існує необхідність розвитку й удосконалення правових засобів 

регулювання суспільних відносин у сфері інформаційної діяльності. Інформаційні відносини, тобто 
відносини, що виникають при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації, 

регулюються положеннями Конституції України, розділом ХVI Кримінального кодексу України, 

законами від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію», вiд 25 червня 1993 р. № 3322-XII «Про 
науково-технічну інформацію», від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV «Про телекомунікації», від 5 липня 

1994 р. № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а також 

низкою підзаконних актів, зокрема Положенням про технічний захист інформації в Україні 
(затверджене Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229/99) та ін. У залежності від виду 

правопорушення особи, винні у вчиненні «комп’ютерних» злочинів, несуть кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову, дисциплінарну або матеріальну відповідальність [4]. 

Останнім часом рівень кіберзлочинності швидко зростає і в нашій державі. Експерти 
зазначають, що Україна – дуже важливий центр хакерства, поряд із Росією, 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. На сьогодні Україна увійшла до трійки лідерів з DDoS-атак. За 

даними Лабораторії Касперського, 12% від усіх атак припадає на Україну [2]. 
У нашій державі до кіберзлочинів відносять порушення авторського права і суміжних прав, 

шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу 

до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення; ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, 
незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю [5]. 

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 [3]. 
Нині кіберзлочинність становить для нашої держави більш серйозну небезпеку, ніж ще 5 років 

тому. Незважаючи на зусилля правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з кіберзлочинами, їх 

кількість, на жаль, не зменшується, а, навпаки, постійно збільшується. Проблема профілактики і 
стимулювання кіберзлочинності в Україні – це комплексна проблема. Сьогодні закони повинні 

відповідати вимогам, що пред’являються сучасним рівнем розвитку технологій. Пріоритетним 

напрямком є також організація взаємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, 
судової системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. Жодна держава сьогодні не 

в змозі протистояти кіберзлочинності самостійно. Нагальною є необхідність активізації міжнародної 

співпраці в цій сфері [2]. 

Отже, вирішення проблеми кіберзлочинності потребує активізації зусиль як на національному, 
так і міжнародному рівні. Позитивні наслідки протидії інтернет-правопорушенням можуть мати місце 

лише за умови співробітництва та значної уваги до цього питання з боку всього світового 

співтовариства. Річ у тім, що саме злочини у віртуальному просторі носять транснаціональний характер, 
спричиняють значні збитки морального та матеріального характеру, становлять загрозу національній та 

світовій кібербезпеці.  
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На сьогоднішній день є дуже частими випадками, коли розміщують різноманітну інформацію на 
інтернет-сайтах, сторінках соціальних мереж, блогах, які своїм змістом порушують права та інтереси 

фізичної особи, а також ділову репутацію фізичних і юридичних осіб. Це є проявом порушення 

особистих немайнових прав особи через недостовірну інформацію в мережі інтернет. 
Недостовірною вважається інформація, яка викладена не правдиво або не відповідає дійсності. 

Таким чином, містить різні відомості про явища і події, яких взагалі не існувало, але бувають випадки 

коли відомості існують, але не відповідають дійсності, тобто не повні. Поширення інформаціє є 
демонстрація в громадських місцях плакатів, інших творів, гасел, опублікування у пресі, передання по 

телебаченні, чи з використанням інших засобів масової інформації, що за своїм змістом, а також 

формою, порочать та пригнічують гідність та честь фізичної або юридичної особи. 

Проблеми захисту честі та гідності розглядали: Можаровська.К.В, Стеофанчук. Р.О і Луспєнік. 
Д.Д. Вони зазначали, що в деяких випадках коли інформацію яка порочить честь та гідність сприйняла 

особа, думка якої є для позивача важливо, тоді позивач має право вимагати від суду обов’язкового 

спростування інформації перед тією особою за рахунок відповідача, про що повинно бути зазначено у 
рішенні суду [3,108]. 

Слід зазначити, що виникнення моральної шкоди тісно пов’язане із обставинами справи, із самої 

особи, оскільки досить різні протиправні дії тягнуть неоднакові негативні наслідки негативного 

характеру для різних потерпілих. 
Згідно із п.4, ст.23 ЦК України, моральна шкода полягає у принижені честі та гідності фізичної 

особи, а також ділової репутації фізичних та юридичних осіб. Моральна шкода може стати наслідком 

порушення немайнових прав і благ – честі, гідності, свободи. Закріплення за державою важливого 
обов’язку забезпечення прав, і свобод людини, у випадку їх порушення, дає можливість звернутися до 

суду з метою захисту та відновлення, а також за компенсацією такої шкоди. 

Право на відшкодування матеріальної шкоди дає людині право вимагати від порушника вчиняти 
певні дії які спрямовані на послаблення та усунення негативних наслідків, які викликані в приниженні 

гідності. 

Моральна шкода підлягає відшкодуванню незалежно від майнової шкоди. Цивільний Кодекс 

України не встановлює ні мінімального, ні максимального розміру відшкодування. Відшкодування 
моральної шкоди є компенсація за втрати не майнового характеру, вона відшкодовується одноразово. 

Але законом чи договором буває передбачено не одноразове право на відшкодування. Розмір 

відшкодування моральної шкоди визначається судом з урахування змісту, в суті позивних вимог, 
характеру діяння особи, котра вчинила шкоду. 

З аналізу судової практики можна виокремити основних суб'єктів, які найчастіше потребують 

захисту честі та ділової репутації. ЗМІ уважно пильнують за ними. Такими суб'єктами, зокрема, є 

https://www.science-community.org/ru/node/16132
http://www.ukrbizn.com/vlast_biznes/632-kberzlochinnst-mozhna-zupiniti-tlki-splnimi-zusillyami.html
http://www.ukrbizn.com/vlast_biznes/632-kberzlochinnst-mozhna-zupiniti-tlki-splnimi-zusillyami.html
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsen.nsf
https://www.gurt.org.ua/articles/34602/
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публічні та громадські діячі, посадові особи підприємств та органів державної влади і політики. 
Діяльність публічних осіб відіграє певну роль в суспільному житті, і досить частково є предметом 

обговорень в суспільстві, а тому і інформація, поширена стосовно даних осіб, може бути досить різною. 

Нерідко в публічних виступах, в засобах масової інформації або підчас інтерв'ю можна почути 
висловлювання образливого характеру в сторону конкретного держслужбовця, політика або іншої 

публічної особи.  

          Одним із способів захисту порушених прав є спростування недостовірної інформації, яка 

передбачена у ст.277 ЦК України. Положення даної статті, винесено у Загальні положення про особисті 
немайнові права фізичної особи – глава 20, тобто не пов’язання з питанням тільки захисту честі, 

гідності та ділової репутації, і можуть слугувати підставою самостійного звернення до суду за захистом 

порушених цих прав. Згідно з ст.270 ЦК України, якщо інформація, яка порушує особисті немайнові 
права особи, є достовірною, то вимоги по її спростуванню не можуть бути задоволені. 

Суд повинен захистити право на таємницю приватного життя, та може зобов'язати відповідача 

відшкодовувати моральну шкоду, якщо при вирішенні таких спорів буде встановлений факт, про 

поширення інформації про приватне життя позивача, що відповідає дійсності, та не порочить ділову 
репутацію, а також факт відсутності згоди позивача на поширення цієї інформації.  

В даному випадку суду потрібно врахувати положення ч.11 ст. 30 Закону України «Про 

інформацію», в який встановлено, що інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди 
її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою. Якщо ця інформація є предметом громадського 

інтересу, і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист, що 

відповідає практиці застосування європейським судом справ людини ст.8 Конвенції. 
Спростування є специфічним та спеціальним цивільно-правовим способом захисту своїх прав, 

що полягає в доведенні помилковості певної поширеної недостовірної інформації. Такий спосіб захисту 

обумовлений не матеріальністю блага, який підлягає захисту. 

У випадках, коли неможливо чи недоцільно провести спростування в такий самий спосіб, то 
воно повинно проходити в максимально наближеній формі, і бути ефективним. Спростування має бути 

обов’язково  набране тим самим шрифтом, а також законом визначено верхню та нижню межу обсягу 

тексту спростування, що публікується в друкованому ЗМІ. У ст. 37 Закону України «Про друковані 
засоби масової інформації в Україні» зазначено, що обсяг спростування не може більше ніж у двічі 

перевищувати обсяг спростованого фрагменту опублікованого повідомлення або матеріалу. Також, 

забороняється щоб спростування було меншим, ніж половина стандартної сторінки машинописного 
тексту. 

Крім спростування інформації, треба відзначити наявність спеціальних способів захисту, як 

право на відповідь, право на власне тлумачення обставин справи, коментар та репліку. Відмінність 

«спростуванням» та право на «відповідь», дуже значна. Спростування є добровільним фактом визнання 
такої інформації, тобто в цьому разі фізична особа, права якої порушено, отримує право вимагати 

відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди, тоді як «відповідь» таких правових наслідків 

не несе. Право на «відповідь» є правом висвітлення власної точки зору, що до поширеної інформації, 
висловлення коментарів що до такої інформації без визнання її недостовірної. І, спростування такої 

інформації здійснюється тільки особою, яка її розповсюджувала. 

Окремим порушенням в інформаційній сфері слід виділити поширення наклепів чи 

безпідставних, образливих суджень. Розповсюджені випадки, коли позивач вимагає визнати 
розповсюджену про нього негативну інформацією безпідставною та образливою. 

На підставі вище зазначеного можна зробити такі висновки :  

1) моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними діями чи 
бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала за наявності її вини.  

2) визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначити характер такої 

інформації та з'ясовувати, чи є вона фактичним, чи оціночним судженням.  
3) при захисті честі і гідності значну роль відіграє доказова база, оскільки не можина вважати 

обгрунтованим прийняття в розрахунок певних обставин, які в свою чергу доказами не підтверджені.  

4) відшкодування за моральну шкоду може здійснюватися, у грошовій формі, яке є найбільш 

зручною, оскільки гроші є загальним еквівалентом.  
5) важливими способами захисту за відшкодування моральної шкоди через поширення 

недостовірної інформації в мережах інтернет, є також: спростування недостовірної інформації, право на 

відповідь, право на власне тлумачення обставин справи. 
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Сучасні люди живуть у столітті інформаційних технологій. У зв’язку з цим зростає кількість 

нових видів суспільних відносин, зокрема, важливу роль серед них відіграють саме інформаційні. Це 
сприяло необхідності доповнення і тлумачення законодавства, з’ясування ролі фізичної особи як 

учасника інформаційних відносин.  

Дану тему у своїх працях розглядає М. В. Фігель. Він дає чітке визначення сутності 
інформаційних відносин та зазначає, що це саме ті правовідносини, які врегульовані нормами 

інформаційного права та учасники яких є носіями юридичних прав і обов’язків [1, с. 234]. 

О. В. Синеокий зазначає, що інформаційні відносини тісно пов'язані з моментом створення, 

розподілу та використання інформації. Як і М. В. Фігель, він вказує на те, що ці відносини врегульовані 
нормами інформаційного права і зауважує, що учасники таких відносин мають юридичні права та 

обов’язки [2, с. 98]. 

Пояснення суб'єктів інформаційних відносин надане Т. А. Костецькою, яка визначає, що 
суб’єктами таких відносин можуть бути юридичні і фізичні особи, які у свою чергу наділені 

правосуб’єктністю [3, с. 64]. 

Стаття 1 чинного ЗУ «Про інформацію» надає визначення інформації згідно з яким це будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені  на  матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді.  

У свою чергу Цивільний кодекс України надає відомості про об’єкти цивільних прав. Зокрема п. 

1 ст. 177 вказує, що у список цих об’єктів входить і інформація.  
Стаття 34 Конституції України зазначає, що кожен має право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Стаття 5 

ЗУ «Про інформацію» також вказує, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість 
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Таким чином необхідно окреслити межі поняття 

«кожен». Стаття 4 ЗУ «Про інформацію» вказує, що одним із суб’єктів інформаційних відносин є 

фізична особа. Тобто, проаналізувавши статтю 24 Цивільного кодексу України, можна вказати, що 
фізична особа – це кожна людина. Саме вона має право брати участь в інформаційних відносинах.  

Законодавство гарантує принципи, за якими фізична особа може користуватися своїм правом 

бути суб’єктом інформаційних відносин. До таких принципів належить створення умов для формування 
інформаційного суспільства, забезпечення доступу кожного до інформації, її безпеки та постійного 

оновлення, збагачення і зберігання. Крім того задля забезпечення охорони прав фізичних осіб 

інформація повинна бути достовірною і повною, фізична особа має право на свободу поглядів і 
переконань. Держава гарантує захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.  

Приклад охорони інтересів фізичних осіб в інформаційних відносинах надають статті 307 та 308 

Цивільного кодексу України. Ніхто не має права знімати на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку фізичну 

особу без її згоди. Якщо ж фізична особа надала згоду на такі дії, вона має право вимагати припинення 
публічного показу тієї частини, яка стосується її особистого життя.  

Крім того джерелами захисту інформаційних відносин є і рішення органів судової влади, 

міжнародні угоди у галузі здійснення інформаційної політики. Яскравим прикладом слугує Рішення 
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Конституційного Суду України у справі К.Г. Устименка № 5-зп від 30 жовтня 1997 року щодо 
офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону України „Про інформацію”. Суд установив, що 

конституційні  права  людини і громадянина в Україні на інформацію, її вільне отримання, 

використання,  поширення та зберігання в обсягах, необхідних для реалізації кожним своїх прав, свобод  
і  законних  інтересів, чинним законодавством держави закріплюються і гарантуються. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року ,,Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” розглядає питання про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди в тому числі з приводу порушень прав фізичної особи у 
сфері інформаційних відносин. Постанова визначає у яких випадках розглядаються спори про 

заподіяння моральної шкоди фізичній особі,  розмір відшкодування.  

Різноманітні державні угоди про захист інформації, що ратифіковані Україною, забезпечують 
захист прав держави (звідси фізичних осіб) на міждержавному рівні. Виходячи з прагнення забезпечити 

захист секретної інформації, з огляду на взаємну заінтересованість у реалізації угод, вони визначають 

основи здійснення інформаційної політики. Прикладами таких угод є Угода між КМУ та Урядом 

Республіки Білорусь про співробітництво у галузі технічного захисту інформації від 22 січня 2003 року; 
Угода між КМУ та Урядом Республіки Казахстан про взаємний захист секретної інформації від 7 квітня 

2006 року.  

Із вищезазначеного можна зробити висновки: 
1) інформаційні відносини регулюються різними галузями права. Зокрема у законодавстві 

існують правові норми, які регулюють ці відносини у галузі цивільного, кримінального, міжнародного, 

конституційного права; 
2) законодавство у сфері інформаційних відносин містить загальну характеристику, особливості 

їх регулювання, поведінку фізичних осіб, окремі питання охорони прав та інтересів суб’єктів цих 

відносин; 

3) фізична особо виступає суб’єктом цивільних відносин, що неодмінно має особисті юридичні 
права та інтереси; 

4) юридичні права та інтереси суб’єктів цивільних відносин регулюються і захищаються чинним 

законодавством, забезпечується силою держави; 
5) із плином часу сфера дії інформаційних відносин змінюється, набуває вагомішого значення, 

що відображається у створенні нових видів цих відносин та нового законодавства, яке їх регулює;  

6) велику роль у регулюванні інформаційних відносин відіграло міжнародне право, що дістало 
своє визначення через міжнародні угоди. Рівень захисту інформаційних відносин закріплений на 

міждержавному рівні, що підкреслює дедалі більше зростання їхнього значення. 
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На сьогодні, використання віртуального середовища досягло свого найвищого піку. Пересічний 
громадянин чи юридична особа, незалежно від своєї організаційно-правової форми, використовують 

його для різних потреб – особистих чи для ведення бізнесу. У результаті використання кіберпростору 

може виникати цілий ряд проблем, які потребують вирішення. 
Варто наголосити, що адміністративно-правові акти у даній сфері можна поділити на чотири 

групи: 

1) Конституція України і відповідні нормативно-правові акти, які регулюють питання у цій сфері; 

2) міжнародно-правові акти, які ратифіковані Верховною Радою України. Наприклад, Конвенція 
Ради Європи  «Про кіберзлочинність» від 2001 року; 

3) нормативно-правові акти органів виконавчої влади; 

4) нормативно-правові акти спеціальних суб’єктів забезпечення кібербезпеки [3, с. 119]. 
Кібербезпека – це безпека інформаційних систем (обладнання та програм). Натомість 

інформаційна безпека – це безпека інформації, зазвичай організації чи компанії, у тому числі в 

інформаційно-телекомунікаційних системах. Таким чином, кібербезпека є частиною інформаційної 
безпеки будь-якої організації. 

На жаль, на сьогодні, в Україні не існує єдиного повноцінного нормативно-правового акта, який 

би на законодавчому рівні визначав поняття кібербезпеки і особливості її правового регулювання. 

Однак, 5 жовтня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України», який очікує свого підписання Президентом України. У 

даному Законі визначається низка понять які мають як практичне, так і теоретичне значення. 

Наприклад, кібербезпека визначається як захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються 

сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у 
кіберпросторі [1]. 

Кіберпростір – середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення 

комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних 

(з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі 
Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних [1]. 

Варто наголосити на тому, що на початку 2016 року Президентом України був виданий указ 

«Про Стратегію кібербезпеки України». У даному акті зазначено, що метою Стратегії кібербезпеки 
України (далі – Стратегія) є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави. 

Для досягнення цієї мети необхідними є: 

 створення національної системи кібербезпеки; 
 посилення спроможностей суб’єктів сектору безпеки та оборони для забезпечення 

ефективної боротьби із кіберзагрозами воєнного характеру, кібершпигунством, кібертероризмом та 

кіберзлочинністю, поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері; 
 забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, 

вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також інформаційної інфраструктури, яка знаходиться 

під юрисдикцією України та порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан 
національної безпеки і оборони України (критична інформаційна інфраструктура) [2]. 

У Стратегії зазначено, що Рада національної безпеки і оборони України відповідно до 

Конституції України та у встановленому законом порядку має здійснювати координацію та контроль 

діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібербезпеку України. Варто 
зазначити, що у вищезгаданому Законі міститься також дана норма. Загалом Закон розширює 

повноваження таках державних органів як: Рада національної безпеки і оборони України, Державна 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба безпеки України та низки інших, 
які вказані у ст. 8 даного Закону. Проте, у ньому не зазначений головний орган, який буде здійснювати 

оперативне командування всіма суб’єктами забезпечення кібербезпеки у мирний час [4]. 

На підставі вищевказаного, необхідно констатувати, що прийняття єдиного комплексного 
нормативного акта, який би регулював відносини кібербезпеки на національному рівні є вкрай 

важливим і необхідним для нашої держави на даний час. Однак, на наш погляд, Закон України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» дуже сильно розширює повноваження державних 

органів влади, тим самим дозволяє їм втручатися у здійснення господарської діяльності суб’єктами 
господарювання. 

 

Література: 
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Сьогодні наше життя майже неможливо уявити без використання інформаційних технологій. 

Інформаційне суспільство знаходиться постійно у русі і щодня набуває нових форм, які в кінцевому 
результаті впливають на формування думок, світогляду та звичок. Віртуальний світ стає буквально 

всеохоплюючим. Інформаційні технології з кожним днем все більше інтегруються в наше життя. І, як 

наслідок, це набагато полегшує наше сьогодення, зокрема, набагато простішою та швидшою стала 

робота державних установ, промисловості, сфери послуг. Все більше у своєму житті використовують 
новітні інформаційні технології й звичайні громадяни, для яких той же Інтернет став складовою 

повсякденного життя. 

Однак є й інша сторона медалі - у переході нашої життєдіяльності у кіберпростір, наявні так 
звані «темні» сторони. Увесь світ постає перед новим, досі невідомим видом загроз. Несанкціоноване 

втручання в роботу комп’ютерних та телекомунікаційних мереж, виготовлення та розповсюдження 

шкідливих програмного забезпечення, атаки на об’єкти критичної інфраструктури, втручання у 

політичні процеси в країнах та особисте життя громадян, що в переважній більшості носить 
транснаціональний організований характер – все це негативна сторона розвитку інформаційних 

технологій. 

На жаль, Україна є однією з країн, яка зараз надзвичайно гостро відчуває на собі усі так звані 
«побічні ефекти» еволюції інформаційного суспільства. Розповсюдження комп’ютерних вірусів, атаки 

на українські об’єкти фінансового та енергетичного секторів, викрадення інформації – це ще не повний 

перелік кіберзлочинів, які відомі в Україні.  
Водночас набирає нових обертів процес становлення та розвитку національної системи 

кібербезпеки України.  

15 березня 2016 р. в Україні – день, котрий став відомим завдяки прийняттю важливого 

документу для захисту національного кіберпростору – Стратегії кібербезпеки України [1]. Також 
необхідно згадати та відзначити Рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про загрози 

кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» від 13 лютого 2017 р., яким ініційовано 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657
https://ain.ua/2017/06/10/kiberbezpeka-v-nebezpeci
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підготовку законодавчих пропозицій, та вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення повного та 
об’єктивного розслідування кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи фінансового сектору 

держави [2]. 

Відповідні заходи у сфері кіберзахисту вживаються й у правоохоронній сфері України. Так, у 
грудні 2011 р. було створено Департамент по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України, а на початку 

2012 р. були утворені відповідні територіальні підрозділи. Новим етапом у протистоянні з 

кіберзлочинністю в Україні стало створення 13 жовтня 2015 р. Кіберполіції, як структурного підрозділу 

Національної поліції [3]. Також варто згадати про заснований ще у 2007 році спеціалізований 
структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України – Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні 

події України (CERT-UA). В СБ України теж існує підрозділ, до компетенції якого входить протидія 
кіберзлочинності – це Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

інформаційної безпеки [4]. Також слід загострити увагу на Національному координаційному центрі 

кібербезпеки – робочому органі Ради національної безпеки і оборони України. Центр має забезпечити 

координацію діяльності 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 [5]. 

Але, на превеликий жаль, зараз доводиться констатувати, що правоохоронним органам рідко 
вдається передбачити кібератаки та попередити державні органи про можливі кіберзагрози. Діяльність 

правоохоронців в більшості – це ліквідація наслідків, аніж їх недопущення. Це можна пояснити 

відсутністю необхідної кількості фахівців в правоохоронних органах, недостатнім рівнем підготовки 
діючих кадрів в сфері кібербезпеки, неконкурентною оплатою їх праці в порівнянні з їх цивільними 

колегами. 

Також наявні проблеми й в такому важливому процесі, як співробітництво спеціальних структур 

з приватним бізнесом, який має власний досвід і напрацювання протидії кіберзагрозам. Існують 
моменти, коли силовики зловживають своїми повноваженнями створюючи перешкоди для бізнесменів. 

Від цього довіра один до одного тільки втрачається і вже ні про яке співробітництво не може йти мова. 

А звідси – і про посилення кібербезпеки держави. 
Загалом, які б не створювалися умови для «чистого» використання інтернет-простору, та все ж 

основна боротьба з кіберзлочинністю залежить насамперед від самих громадян, які часом легковажно 

відносяться до захисту персональної інформації. Дуже часто зазначені дані перехоплюються в 
публічних місцях із відкритим Wi-Fi доступом під час користування електронною поштою або 

соціальними мережами. Для попередження таких випадків спеціалісти радять користуватися засобами 

захисту інформації, які пропонуються поштовими серверами або соціальними мережами. Проте 

найкращим захистом від викрадення персональних даних в Інтернеті є наявність в ньому мінімальної 
інформації про себе, або ж взагалі її відсутність.  

На державному рівні питання про кіберзахист має необхідність у набутті системного характеру. 

Можна говорити про важливість і актуальність посилення регулювання на національному та 
міжнародному рівнях діяльності в кіберпросторі і росту ролі в цьому приватного сектора; встановлення 

контролю над «кіберзброєю», а також посиленням охорони критичної інфраструктури України; 

впровадження інновацій в сфері кібербезпеки; вдосконалення освітніх напрямів підготовки фахівців 

даної сфери діяльності; впровадження на національному та міждержавному рівнях обміну інформацією 
про кібербезпеку, тощо. Однак без системного та комплексного підходу всі зазначені підходи не 

дозволять вивести рівень кібербезпеки, а звідси – і національної безпеки України загалом, на новий 

якісний рівень. 
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Визнання компетенції підрозділів кіберполіції щодо запобігання розповсюдження  

інформаційної продукції яка заборонена до обігу Законом України «Про Захист суспільної 

моралі» 
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Серед підрозділів Національної поліції Департамент кіберполіції [1] безпосередньо протидіє 

злочинам, які вчиняються з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
телекомунікаційних та комп’ютерних Інтернет-мереж і систем. Своєю чергою Закон України «Про 

захист суспільної моралі» встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження 

продукції, що негативно впливає на суспільну мораль [2]. Відповідно до вимог ст. 2 даного Закону в 

Україні заборонено виробництво, обіг (розповсюдження) інформаційної продукції: 
- порнографічного характеру; 

- яка пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства 

конституційного ладу або територіальної цілісності України;  
- пропагує фашизм та неофашизм;  

- принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;  

- пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;  
- принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з 

душевнохворих, літніх людей;  

- пропагує невігластво, неповагу до батьків;  

- пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички [2, 
ст. 2]. 

Саме тому предметом даного дослідження є визначення компетенції кіберполіції щодо 

запобігання розповсюдження інформаційної продукції, яка заборонена до обігу Законом України «Про 
захист суспільної моралі», оскільки до основних напрямів державного регулювання обігу 

інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль є недопущення пропаганди в 

електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення 
порнографії [2, ст. 5]. 

Отже кіберполіція – це структурний підрозділ Національної поліції України (у складі 

кримінальної поліції), що спеціалізується на попередженні, виявленні та розкритті кримінальних 

правопорушень, механізмів підготовки, вчинення або приховування яких, передбачає використання 
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), телекомунікаційних та комп’ютерних Інтернет-

мереж і систем [1]. Але, оскільки, для сучасних громадян, що живуть у часи віртуальної реальності, 

коли будь-яку інформацію можна дістати через Інтернет-мережу, то можемо прийти до висновку, що 
саме такий заборонений до обігу інформаційний продукт стає чинником, який впливає на рівні 

ціннісних орієнтацій особистості на розвиток у неї спочатку поведінкових схильностей, а в подальшому 

і певного способу життя. Саме через таку віртуальну реальність та активне використання Інтернет-

мережі, виникло поняття кіберзлочинність, яка також проявляється у розповсюдженні відеороликів, 
фото-кадрів з зображенням жорстокості, вбивств, знущанням над людьми та тваринами, та таких, що 

пропагують сексуальну розпущеність, порнографію.  

Саме тому ст. 300 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за ввезення, 
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію [3]. Об’єктом даного злочину виступають 

моральні засади суспільства в частині розповсюдження інформації про прийнятні способи поведінки 
людей, засоби вирішення конфліктів. Отже, слід зазначити, що інтересам суспільства відповідає 

необхідність обмеження в поширенні серед населення чи навіть повна відсутність творів, в яких 

вихваляються, видається за норму між особисті стосунки із застосування грубої фізичної сили, розправа 

над потерпілим, катування і навіть заподіяння смерті. Такі інформаційні продукти безумовно 
деформують психіку людей, особливо молоді та сприяють росту загальнокримінальної злочинності. 

Оскільки предметом даного злочину є твори, що пропагують культ насильства і жорстокості то такі 

твори мають загальні ознаками: 
а) становлять собою матеріальний предмет, тобто матеріалізовані у формі писаних чи відповідно 

розмножених (надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних записів, комп’ютерних програм на носіях 

інформації; 
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б) їхній зміст полягає у демонстрації актів насильства і жорстокості (сцени та епізоди з 
проявами садизму, тортур, катування, смакуванням страждань жертви, безжальності тощо в таких 

творах становлять головну частину сюжету); 

в) призначаються для пропаганди культу насильства і жорстокості. Це означає, що відповідні 
прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, 

поширення. Оскільки пропаганда передбачає поширення і роз’яснення певних положень серед широких 

верств, то предметом даного злочину є лише твори, призначені для збуту або розповсюдження, а не для 

власного використання; 
г) не мають іншого призначення - наукового, історичного тощо. Не можуть, наприклад, 

визнаватися предметом виготовлення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, дані 

оперативних зйомок, які провадяться працівниками правоохоронних органів [4]. 
Своєю чергою статтею 301 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за 

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів [3]. Дана інформаційна 

продукція відноситься до протиправного контенту, протидія якому відноситься до компетенції 

кіберполіції. Об’єктом даного злочину є суспільні відносини, які складаються з приводу протидії 
поширенню порнографії. Порнографія - це вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація 

статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, 

сексуальних збочень, замальовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і 
гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти [4]. Безпосередньо предметом даного злочину є твори, 

предмети або інші зображення порнографічного характеру, які у назві ст. 301 скорочено визначені як 

порнографічні предмети. Саме тому нам необхідно визначитися з поняттям «порнографічні предмети». 
Отже під «порнографічними предметами» законодавець визнає предмети:  

а) які становлять матеріальний предмет - річ (книги, фільми, фотопродукція, аудіо-, 

відеопродукція, у т. ч. реклама, картини, скульптурні зображення тощо);  

б) змістом яких є детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій чи 
які містять інформацію порнографічного характеру. Форма зображення цієї сфери життя людей є 

неприйнятною з погляду суспільної моралі, загальновизнаних правил сором’язливості, прихованості 

відповідних стосунків від сторонніх осіб;  
в) призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії. 

Тому предметом злочину, передбаченого ст. 301, є лише твори, інші предмети, призначені для збуту чи 

розповсюдження, а не для власного користування;  
г) не мають іншого призначення - мистецького, наукового, просвітницького тощо. Тому не 

можуть визнаватися предметом даного злочину відповідні ілюстрації в медичній чи юридичній 

літературі тощо;  

д) іншими особами (яким вони демонструються чи мають демонструватися) сприймаються саме 
як порнографічні і збуджують статеву пристрасть [4].  

Отже приходимо до висновку, що кіно- та відеопродукція, комп’ютерні програми 

порнографічного характеру є різновидом предмета аналізованого злочину, за наявності якого дії з ними 
оцінюються як кваліфікований вид злочину (ч. 2, ч.4 ст. 301 КК України). Це кіноплівки, відеоплівки, 

комп’ютерні дискети та цифрові носії інформації, на яких містяться фільми чи їхні окремі фрагменти 

відповідного змісту і призначення, або ж порнографічні відеоігри [4].  

Отже, на підставі проведеного дослідження приходимо до висновку, що саме Департамент 
кіберполіції уповноважений законодавством України протидіяти протиправному контенту, одним із 

проявів якого є розповсюдження, з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

телекомунікаційних та комп’ютерних Інтернет-мереж і систем, інформаційної продукції, яка пропагує 
культ насильства, жорстокості, сексуальну розпущеність та порнографію. 

 

Література: 
1. Структура Національної поліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1795723 

2. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2013 р. № 1296-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page9  

4. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://uazakon.ru/ukr/bku/301/ default.htm 

 

 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1795723
http://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzakon3.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2341-14%2Fpage9
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fuazakon.ru%2Fukr%2Fbku%2F301%2Fdefault.htm


Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

41 

Деякі питання правового регулювання інформаційної сфери 

 

Півень Б.О. 

студент Чернігівського технологічного університету 

Науковий керівник: Головко М.Б. 

кандидат юридичних наук 

доцент кафедри кримінального права та правосуддя  

ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ 
 

Питання інформаційної безпеки вже порушували багато науковців та вчених, серед яких є і 

вітчизняні, і зарубіжні. Зокрема, Пилипчук В. Г. зазначає, що кібербезпека України перебуває в початкових 

стадіях формування, а заходи протидії комплексно не визначені [1, с. 28]. 

Необхідність формування сучасної інформаційної політики, приведення у відповідність 

законодавства, та визначення напрямів діяльності органів державної влади в інформаційній сфері, 

підкреслює Корж І.Ф. [2, с. 42]. 

Однак, питання інформаційної безпеки потребує нових підходів на дане питання. В сучасному світі 

набувають значного поширення такі категорії як «інформаційний тероризм» та «інформаційна війна». 

Основною відмінністю тероризму від війни, насамперед, є способи та методи використання різноманітних 

засобів насильницького впливу, на певну категорію людей. Насамперед в тероризмі, одна сторона (нападник) 

має перевагу над іншою стороною (потерпілою). 

Інформаційний тероризм (кібертероризм) – це дії дезорганізації роботи автоматизованих 

інформаційних систем і мереж зв'язку, які створюють небезпеку загибелі людей, спричинення значних 

майнових збитків або настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо вони здійснюються з метою 

порушення суспільної безпеки, залякування населення або здійснення впливу на прийняття рішень органами 

влади, а також загроза здійснення вказаних дій у тих же цілях [3, с. 396-398]. Інформаційна війна 

(кібервійна) – комп'ютерне протистояння у просторі Інтернету. Спрямована передусім на дестабілізацію 

комп'ютерних систем і доступу до інтернету державних установ, фінансових та ділових центрів і створення 

безладу та хаосу в житті країн, які покладаються на мережу Інтернет у повсякденному житті [3, с. 449].  

В сучасному світі вирішення питань інформаційної війни та інформаційного тероризму має 

принципово важливе значення, адже з кожним днем глобалізація інформації набуває все більшої актуалізації. 

Такі поняття як «віртуальний простір», «кіберпростір», «мережа Інтернет», «віртуальний світ», «віртуальна 

реальність», та інші – є вже сталими поняттями, як мінімум за останні десять років. 

На новий рівень виходять такі поняття як «цифровий банк», «мобільний банк», «віртуальні гроші», 

«криптовалюта» та інші. Всі ці поняття нерозривно пов’язані з інформаційною безпекою, без якої вони не 

зможуть існувати зовсім. Розвиток інформаційної сфери має дуже значну перевагу в контексті забезпечення 

інформаційної безпеки у різних сферах життя суспільства та держави, що з кожним днем стає все більшою 

проблемою для розвитку сучасного глобалізованого світу. Прикладом є зростання розповсюдження 

матеріалів порнографічного характеру, зокрема, дитяча порнографія, котра з кожним днем набуває статус 

безперешкодного доступу. 

Інформаційний тероризм та інформаційна війна, що посягає на об’єкти економічної, політичної, 

соціальної сфер різних країн світу стимулює актуалізацію порушення цього питання на міжнародному рівні. 

Прикладом є зміна політики НАТО з кіберзахисту, спричинена збільшеною кількістю та якістю кібератак та 

кіберзагроз на критично важливі інформаційні системи – об’єкти інфраструктури НАТО, країн-членів 

Альянсу тощо.  

Насамперед, маніфест (замовник – центр кіберзахисту НАТО, м. Таллінн), країнам НАТО дозволено 

та рекомендовано відповідати військовими ударами сторонам (державам), кібератаки яких будуть 

призводити до смерті людей або руйнуванню критичної інфраструктури [4, с. 90]. 

В даному випадку кібератаки прирівняні до військових дій. Відповідно й інформаційний тероризм й 

інформаційна війна не є винятком при відверненні посягань. На мою думку, це є цілком виправданим 

способом та методом захисту, адже з кожним днем, згадані кібератаки та кабірзагрози, можуть набувати 

нових масштабів заподіяної шкоди окремим категоріям, суспільству, державі, світовому простору.  

На можна не згадати й діяльність Європейського Союзу, спрямована на боротьбу з кіберзлочинами. 

А саме, ЄС звітує про знешкодження більш ніж 5000 злочинних угрупувань, які підривали стабільність 

Європейський країн, здійснюючи свою діяльність через мережу Інтернет [4, с. 92]. 

Щодо України, то вона потребує негайного вирішення питання щодо створення дійсно ефективної 

системи інформаційної безпеки. Це питання повинно бути вирішено з врахуванням об’єктивних реалій 
сучасного середовища й посиланням на відповідну науково-методологічну базу. 

Прикладом неналежного  захисту національних інтересів в інформаціній сфері є напад на 

різноманітні сфери, вірусом «Petya», 27 червня 2017 р. Вірус  «Petya» (він же відомий як PetrWrap, NotPetya, 
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ExPetr та ін.) - шкідлива програма, мережевий черв'як і програма-вимагач, що вражає комп'ютери під 

управлінням Microsoft Windows.  

Програма шифрує файли на жорсткому диску комп'ютера-жертви, а також перезаписує і шифрує 

MBR — дані, необхідні для завантаження операційної системи. В результаті всі дані, що зберігаються на 

комп'ютері файли стають недоступними. Потім програма вимагає грошовий викуп у віртуальних грошах, за 

розшифровку і відновлення доступу до файлів. Сплата викупу є марною, так як версія Petya 2017 року 

(названа NotPetya) не передбачає можливості розшифровки інформації на жорсткому диску, а знищує її 

безповоротно [5]. 

В Україні 27 червня 2017 року ознаменувався «чорним-вівторком», адже атаки вірусом «Petya» 

зазнали достатньо велика кількість сфер країни. Насамперед атаці піддалися такі принципово важливі 

установи, підприємства, організації (приватні й державні), як засоби зв’язку (в тому числі «Укрпошта»), 

банки, аеропорти та вокзали, деякі енергетичні підприємства та багато інших об’єктів. В цілому, Україна 

показала свою неготовність до згаданої кібератаки, й безсилість при негайному відвернені загрозі. Шкода й 

збитки заподіяні Україні, від вірусу «Petya» є непорівнянним з наслідками, які може заподіяти кібератака та 

кіберзагроза спрямована як інформаційна війна, або інформаційний тероризм.  

Вирішення порушених питань має відбуватися як на міжнародному так і на національному рівні. 

Проте, належне правове регулювання питання інформаційної безпеки має відбуватися через єдиний 

кодифікований законодавчий акт міжнародного рівня. Це викликано специфікою інформаційної війни та 

інформаційного тероризм, адже вони об’єднують глобальні комп’ютерні мережі та інформаційні ресурси, що 

не мають визначеного власника; не обмежений географічно (без кордонів). 

Насамперед, негайного регулювання правом потребують такі відноси, що пов’язані зі збиранням, 

обробкою, передачею та іншим використанням інформації в електронній формі, зокрема через мережу 

Інтернет.  Потребують й визначення на нормативному рівні дефініції основних понять, на формально 

визначеній основі яких має будуватися правове рулювання (кіберпростір, кіберзлочинність, кібератака, 

кіберзагроза, кібернапад, проксі-сервер тощо). 

Щодо здійснення діяльності спрямованої на забезпечення інформаційної безпеки, є гостра 

необхідність створення спеціально органу (на міжнародному й національному рівні), доцільність якого 

підкреслює Головко О.М., насамперед мова йде про єдиний координуючий орган «який би займався 

питаннями виявлення та ліквідації інформаційних загроз для суспільної, групової та індивідуальної 

свідомості, створюючи умови для критичного осмислення інформації з ненадійних джерел та висвітлюючи в 

мас-медіа виявлені спроби інформаційно-психологічного тиску» [6, с. 411]. 

Таким чином, на сьогоднішній день є необхідність врегулювання питання інформаційної безпеки, що 

повинно здійснюватися певним комплексом способів та засобів, пріоритетом серед яких є: запровадження 

єдиного кодифікованого законодавчого акту, урегулювання відносин інформаційної сфери та створення 

спеціального координуючого органу. 
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Кіберпростір: проблеми правового регулювання  

(в контексті охорони честі та гідності особи) 
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Інформаційним простором опосередковано все життя сучасної людини (споживання, 

судочинство, облік правочинів інші сфери). Інтернет, мас-медіа, ЗМІ є невід’ємним засобом комунікації 

у сучасному суспільстві, яке, як правило, іменують інформаційним суспільством. 
В інформаційному просторі здійснюється реалізація всіх прав людини та громадянина, зокрема, 

права на повагу честі та гідності особи. Реалізація обумовлює необхідність охорони вказаних прав. 

Найбільш вразливими честь та гідність фізичної особи є в «інформаційному просторі» або 

«кіберпросторі». Приведемо лише два приклади, які це підтверджують. Особа 1 звернулась до суду із 
позовом до ТОВ «І.», Особи 2, ТОВ «5», проте судом відмовлено у захисті честі та гідності, оскільки 

позивач не навів доказів того, що вказані відомості розміщено в Інтернеті особами-відповідачами [1]. В 

іншій справі Особа Д. подала позов до інформагентства Ф. про спростування відомостей, які порочать її 
честь та гідність. Інформагентство, із посиланням на Інтернет-видання «В.» поширило недостовірні 

відомості, проте суд відмовив у задоволенні позову, оскільки вказані відомості були вилучені із 

Інтернет-видання «В.» на момент розгляду справи [2, с. 81-82]. 
Завданням цієї статті є окреслити проблеми правового регулювання в інформаційному просторі 

(кіберпросторі) честі та гідності особи, а також запропонувати можливі шляхи їх вирішення. 

В науковій літературі часто використовуються як синоніми такі поняття як «інформаційний» та 

«кіберпростір». Останнє поняття, вперше запропоновано письменниками-фантастами В. Гіббсоном, Б. 
Стерлінгом, згадується у «Стратегії кібербезпеки України», проте законодавче визначення вказаного 

поняття відсутнє. В проекті ЗУ № 2149-VIII від 19.06.2015 р. кіберпростір визначається як «середовище, 

яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами 
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем» [3]. В.М. Фурашев 

визначає кіберпростір як форму співіснування сукупності матеріальних та нематеріальних об’єктів і 

процесів, спрямованих на породження, сприйняття, запам’ятовування, переробку та обмін інформацією. 
Кіберпростір співвідноситься із інформаційним простором як частина та ціле [4, с. 164]. Вказані 

простори відрізняється тим, що кіберпростір охоплює лише живі істоти, які спроможні сприймати, 

запам’ятовувати, переробляти та обмінюватись інформацією, а інформаційний простір охоплює 

абсолютно всі джерела інформації без вимог щодо спроможності сприймати, запам`ятовувати, 
переробляти та обмінюватись інформацією [4, с. 166]. 

Поняття кіберпростору походить від більш загального поняття «кібернетика». Кібернетика – це 

наука про управління, зв’язки і переробку інформації. Основний об`єкт дослідження – так звані 
кібернетичні системи, що розглядаються абстрактно, незалежно від їх матеріальної природи 

(автоматичні регулятори у техніці, ЕОМ, людський мозок, біологічні популяції, людське суспільство) 

[5, с. 155]. Отже, такі системи комунікації як Інтернет, ЗМІ, мас-медіа і є засобами впливу в 

управлінських системах, які використовуються суб’єктами управління для управління об’єктами 
управлінської системи, а таку систему взаємодії іменують «кіберпростір». 

Питання правової охорони честі та гідності в кіберпросторі визначаються такими законами 

України, як: «Про інформацію», «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства» 
(інформаційні агенства, далі за текстом як – ІА ), «Про телебачення і радіомовлення»; а окремі аспекти 

визначаються також такими законами, як: «Про звернення громадян», «Про захист персональних 

даних», «Про доступ до публічної інформації». 
С.П. Рабінович вказуває, що однією із проблем правової охорони честі та гідності в 

інформаційному просторі є те, що в діючому законодавстві не проводиться належної диференціації 

допустимих меж свободи висловлювання залежно від мети та адресата критики [6, с. 40-43].  І дійсно в 

ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про інформацію» визначено, що «Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності 
за висловлення оціночних суджень», а ч. 2 вказаної статті передбачає право особи на відповідь та право 

на відшкодування моральної шкоди в судовому порядку. 

Проте правовий спір у більшості інформаційних конфліктів і відбувається між доведенням 
кожною стороною своєї позиції, які зводяться до тверджень стосовно поширених «відомостей»: «- це 

наклеп та/або образа» (з боку позивача); «- ні, це критика у вигляді оціночних суджень» (з боку 

відповідача). Будь-які законодавчі ініціативи щодо передбачення більш суворої відповідальності за 
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наклеп та образу сприймають представниками ЗМІ як «утиски свободи слова», при цьому самі 
представники ЗМІ здійснюють діяльність «на межі фолу», використовуючи казуїстичність 

формулювань у визначенні підстав звільнення від відповідальності. 

ЗУ «Про інформацію» (ч. 4 ст. 30) у питанні визначення підстав звільнення від відповідальності 
відсилає до інших актів, зокрема, таких, як: ст. 42 ЗУ «Про друковані ЗМУ (пресу) в Україні»; ст. 35 ЗУ 

«Про ІА»; ст. 67 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення». У вказаних актах перелік підстав звільнення є 

подібним, проте є і свої особливості. Звернемо увагу на окремі підстави, якими представники ЗМІ часто 

зловживають. 
В ст. 35 ЗУ «Про інформаційні агентства» одну із підстав сформульовано як: «…4) відомості є 

результатом  внесення змін, скорочень чи редагування продукції ІА, здійснених без їх відома 

розповсюджувачем чи споживачем інформації;» тобто зміни, скорочення чи редагування відомостей 
одного ІА іншим ІА звільняє від відповідальності при подальшому їх поширенні останнім. В ст. 67 ЗУ 

«Про телебачення і радіомовлення» передбачено: «…г) якщо інформація є дослівним відтворенням 

матеріалів, поширених іншим ЗМІ або ІА, з посиланням на нього;», а в ст. 42 ЗУ «Про друковані ЗМУ 

(пресу) в Україні» передбачено таку підставу, як: «…3) відомості є дослівним відтворенням публічних 
виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб; 4) вони є 

дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим ЗМІ з посиланням на нього;».  

Виходячи із вказаних законодавчих положень, а також судової практики розгляду справ щодо 
розгляду спорів про приниження честі, гідності та ділової репутації, подібні посягання здійнюються 

«умовно легально» у випадках:1) посилання на «фіктивні» ІА; 2) «невеликому перекрученні» 

відомостей іншого ІА і подальшого їх поширення; 3) поширення дослівного висловлювання 
«фіктивного» експерта. Посягання на честь та гідність вказаними способами може також законно 

здійнюватись, якщо  первинним джерелом відомостей є закордонне видання. Вказані спори, як правило, 

виникають в сфері боротьби за державну владу, в політичній діяльності, при відстоюванні інтересів у 

бізнесі, інколи, в побутовому житті. 
Вважаємо, що підстави звільнення ЗМІ від відповідальності мають бути більш конкретними, а 

саме «посилання на сумнівне мінливе джерело інформації» не повинно розглядатися як підстава 

звільнення від відповідальності. У випадку неможливості встановлення джерела на яке посилається 
ЗМІ, відповідальність має нести ЗМІ, яке поширило вказану інформацію. 

У зв’язку із цим, досліджувані підстави звільнення від відповідальності у вищевказаних 

законодавчих актах мають бути визначені наступним чином: «дослівне відтворення повідомлень, 
матеріалів або їх фрагментів, розповсюджених іншими ЗМІ із посиланням на джерело розпосюдження, 

яке дає можливість його встановити для притягнення до відповідальності за порушення законодавства 

про ЗМІ». 

Дослідження інших проблем правової охорони честі та гідності в кіберпросторі вказує на 
відсутність у цивільному процесуальному законодавстві дієвих механізмів визначення відповідача, 

своєчасне встановлення та фіксацію фактичних обставин справи [7, с. 264]. У зв’язку із чим, поряд із 

вищевказаним удосконаленням інформаційного законодавства України, зберігає свою актуальність 
питання запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. 
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ризикової діяльності під керуванням штучного інтелекту 
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доцент кафедри кримінального права № 1          

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Питання кримінальної відповідальності особи під час здійснення нею ризикової діяльності 

врегульовані чинним законодавством, в тому числі, на рівні положень ст. 39 («Крайня необхідність») та 
ст. 42 («Діяння, пов’язане з ризиком») КК України. 

Для здійснення діяльності, пов’язаної з ризиком (керування джерелами підвищеної небезпеки, 

здійснення хірургічної операції тощо), все ширше залучається штучний інтелект, тим більше у тих 
випадках, коли умовами безпеки життєдіяльності людини у цілому та кібербезпеки, зокрема, 

виступають такі його корисні властивості, як прискорена швидкість прийняття рішення (секунди та 

мілісекунди), обробка значних обсягів інформації та оперативне їх використання, накопичування 

досвіду, узагальнення, відшукування неочевидних зв’язків та будування логічних ланцюжків, завчасне 
планування та ситуативна переорієнтація, концентрація уваги, об’єктивна інтерпретація отриманих 

даних, побудова ціннісних суджень тощо. 

Так, компанія Kitty Hawk здійснила тестовий запуск прототипу «літаючого автомобілю», який, 
за словами виконавчого директора Себастіана Трана (Sebastian Thrun), саме під керуванням штучного 

інтелекту змінить  майбутнє персонального транспорту [16]. Airbus планує до кінця 2017 року провести 

випробування повномасштабного прототипу безпілотного таксі у рамках проекту Vahana, а до 2020 
року випустити на ринок готовий продукт, який буде рухатися по передбачуваній та керованій 

траєкторії, а у випадку повітряно-транспортної події активуватиме парашут для безпечного 

приземлення [9]. 

Програма Watson for Oncology, розроблена експертами-онкологами Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center (https://www.mskcc.org/) на підставі розробок штучного інтелекту компанії IBM надає 

рекомендації щодо вибору певного способу лікування та попереджає лікаря про нові дослідження у цій 

галузі [5]. Штучний інтелект Curoverse компанії Veritas Genetics спроможний сортувати інформацію, 
яку несуть гени людини, глибоко вивчати та інтерпретувати генетичний ризик окремих захворювань, 

збирати та зберігати значний обсяг геномних, медичних та наукових досліджень [8]. Поряд з 

промисловими роботами вже доволі ефективно використовуються роботи-хірурги, які приймають 
рішення більш впевнено та ефективно, ніж лікарі – фізичні особи – початківці [3]. Бот, розроблений 

співробітниками Microsoft у межах благодійної ініціативи Project Intercept, спочатку вступає у 

спілкування з особами, які звертаються за онлайн-об’явами з надання сексуальних послуг, а потім, після 

виявлення потенційним клієнтом реального наміру придбати секс-послугу, висловлює останньому 
суворе попередження, що на думку Роберта Бейзера (Robert Beiser) – виконавчого директора організації 

«Сієтл проти рабства» («Seattle Against Slavery») у більшості випадків здатне змінити точку зору 

окремих осіб на свою поведінку та відвернути їх від вчинення конкретного правопорушення [7].  
За допомогою алгоритмічного високочастотного трейдінгу, на який припадає значна частка 

фондового ринку США, існує можливість отримувати прибутки на незначних коливаннях цін у межах 

декількох мілісекунд (окремі спостерігачі з Уолл-стріт висловлюють припущення про те, що алгоритми 

сигналізують один одному та поширюють між собою інформацію за допомогою саме цих мілісекундних 
угод поза будь-яким контролем з боку людини [10, с. 46], а відповідальність за так званий миттєвий 

обвал фондових індексів 6 травня 2010 року покладається саме на алгоритмічну торгівлю [4]). 

Штучний інтелект у перегонах озброєнь досяг на стільки вагомих результатів, що відома 
міжнародна неурядова організація Amnesty International почала вимагати від урядів всіх країн заборони 

розробки роботів-вбивць, які базуються на новітніх технологіях [2]. 

Між тим, в координатах звичайної кримінально-правової парадигми відповідальність за 
здійснення суспільно небезпечних дій (злочини з формальним та усіченим складом) або настання 

суспільно небезпечних наслідків (злочини з матеріальним складом) з використанням будь-якого об’єкту 

робототехніки, в тому числі під керуванням штучного інтелекту, покладається на виробника та(або) 

користувача. Але такий підхід поступово втрачає ознаку всезагального охоплення (так само, як фізика 
Ньютона з підґрунтям у вигляді принципу відносності Галілея не була спроможною описати та 

пояснити квантові та інші процеси) через наступні аргументи, які пов’язані з революційним розвитком 

технологій і потребують належної уваги в царині кібербезпеки. 
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За якісний стрибок розвитку штучного інтелекту, який станеться у найближчому майбутньому, 
останній буде здатний до повної обізнаності у принципах своєї роботи і завдяки цьому буде 

спроможний до самовдосконалення (перша версія утворює вдосконалену версію самої себе і так 

переписує програму до нескінченності). У тому випадку, коли чинна версія програми (алгоритму) буде 
суттєво відрізняється від тієї, що свого часу вийшла від виробника (який обов’язково попередить 

користувача про цю обставину, адже це напряму у його власних інтересах), відсутньою буде фактична 

підстава відповідальності, а саме – відсутня суспільно небезпечна поведінка з боку виробника.  

Притягнення розробника (виробника) до будь-якої юридичної відповідальності в ситуації 
саморозвитку і самовдосконалення його виробу (повна або суттєва зміна його характеристик і 

властивосей), буде грубим порушенням принципу правової держави і принципу правової визначеності, 

ознаки яких розкрито у рішенні Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням 
громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини 

першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну 

відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) № 1-34/2010 від 22.12.2010 р. (№ 23-

рп/2010, в контексті вимог до спеціальних технічних  засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, дані яких можуть використовуватися як доказ 

вини власників (співвласників) транспортних засобів [15]. 

У тому випадку, коли штучний інтелект самостійно (без участі людини) створить нову програму 
(супер штучний інтелект або інший об’єкт робототехніки), результати його діяльності можуть бути 

просто незрозумілими для людини: алгоритми, які були розроблені професором Стенфордського 

університету, піонером у використанні генетичного програмування для оптимізації складних проблем, 
творцем скретч-карти Джоном Коза (John R. Koza) десятки разів самостійно повторно відтворювали 

винаходи, які вже були раніше запатентовані людиною-винахідником, а інколи пропонували зайві 

компоненти, з якими пристрої працювали краще, ніж запропоновані винахідниками-людьми [6]. За 

таких умов знов виключається можливість та підстави для притягнення виробника (первісного 
розробника) до кримінальної або іншої відповідальності. 

Інший учасник розглядуваних правовідносин – користувач об’єкту роботехніки під керуванням 

штучного інтелекту – в одних випадках може бути навіть не обізнаний у певних правилах поведінки 
(так, наступні покоління пасажирів – власників безпілотних транспортних засобів можуть не знати 

правила дорожнього руху та(або) не мати хоча б мінімальних навичок керування), або в інших випадках 

бути суттєво менш ефективним (жодний лікар – фізична особа не зможе провести мануально операцію 
на рівні нанотехнологій, або пам’ятати всі поради і вимоги; жодний водій не зможе конкурувати у 

швидкості реакції зі штучним інтелектом тощо).  

Дії штучного інтелекту вже сьогодні розглядаються як більш законослухняні та передбачувані у 

порівнянні з поведінкою звичайної людини: як повідомляє видання The Guardian, в Лондоні перші 
автомобілі Volvo з автопілотом з’являться на дорогах без будь-яких відмітних знаків, що має на меті 

попередити можливу зміну поведінки інших учасників дорожньо-транспортного руху, адже значна 

кількість з опитаних респондентів заявили, що схильні розглядати безпілотні авто як більш простий 
об’єкт для взаємодії, ніж ті транспортні засоби, якими керує людина, оскільки вони так чи інакше 

будуть завжди і неухильно додержуватися всіх вимог правил безпеки руху, що може підштовхнути 

водіїв – фізичних осіб до певних зловживань [1]. 

За умови, коли прийняття остаточного рішення стане прерогативою штучного інтелекту, а не 
людини, так само будуть відсутні фактичні підстави для притягнення користувача об’єкту 

робототехніки під керуванням штучного інтелекту до кримінальної або іншої відповідальності.  

Ситуація з відсутністю особи, на яку може бути покладена відповідальність, створює певний 
виклик сучасній правовій доктрині. 

В межах вітчизняного правового поля, з відомих робіт, проблемам кібербезпеки діяльності 

штучного інтелекту приділено увагу в наукових розвідках проф. М.В. Карчевського та проф. В.А. 
Мисливого. Останній, одночасно з автором цих тез [12, с. 212 – 217], але незалежно один від одного, 

досліджуючи проблему поведінки штучного інтелекту в умовах крайньої необхідності, запропонував у 

разі вчинення дорожньо-транспортної події внаслідок помилкових дій автопілота покладати 

відповідальність на водія, який перебував у цьому транспортному засобі [11, с. 122 – 126]. Зазначений 
умовивід є повністю обґрунтованим, але лише в системі звичайних координат, коли відповідальність за 

загальним правилом покладається на розробника та(або) на користувача, якому у наведених 

ситуаційних умовах надається право на прийняття остаточного рішення.  
Як було обґрунтовано вище, за певних умов використання штучного інтелекту в сфері ризикової 

діяльності притягнення користувача та(або) виробника до кримінальної або іншого виду юридичної 

відповідальності не матиме законних підстав. Зазначена ситуація є настільки незвичною для доктрини 
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кримінального права, що це потребує вихід за межи усталених поглядів на суб’єкта кримінально-
правових відносин [13, с. 124 – 133] і суб’єкта кримінальної відповідальності [14, с. 126 – 137].  
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Поняття кіберзлочинів та особливості методики їх розслідування 

 

Сіренко О.В. 
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 професор кафедр кримінального процесу та криміналістики 

Університету державної фіскальної служби України  

 

Злочинність, яка є невід’ємною частиною нашого суспільства, набуває віртуальних форм і на 
сьогоднішній день ми спостерігаємо значне розповсюдження  комп’ютерних злочинів, що в першу 

чергу, пов’язано із стрімким розвитком новітніх інформаційних технологій. 

Як свідчать статистичні данні, в лютому 2017 року обліковано 283 кримінальних 
правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.  

Незважаючи на наявність окремих досліджень з проблем розслідування комп’ютерних злочинів, 

багато питань залишаються невирішеними. 
Особливість комп’ютерних злочинів (кіберзлочинів) полягає в тому, що їх розслідування 

неможливе без знань комп’ютерних технологій. 

Говорячи про визначення кіберзлочину, слід відмітити що на сьогоднішній день, чіткого 
визначення даного терміну в українській науці не існує. На думку В. Бутузова, комп’ютерні злочини та 

кіберзлочини є різними видами злочинів у сфері високих інформаційних технологій, класифікація яких 

відбувається за такими ознаками:  
– ознакою віднесення певних злочинів до комп’ютерних є знаряддя вчинення злочину – 

комп’ютерна техніка;  

- об’єктом посягання є суспільні відносини у сфері автоматизованої обробки інформації;  

– ознакою віднесення злочинів до кіберзлочинів є специфічне середовище вчинення злочинів – 
кіберпростір (середовище комп’ютерних систем та мереж) [2] . 

М. Погорецький вважає, що загальною ознакою протиправних діянь, передбачених Конвенцією 

та Додатковим протоколом до неї, є те, що їх вчинення на різних стадіях безпосередньо пов’язане з 
використанням ресурсів комп’ютерних систем (вчинення за допомогою комп’ютерних систем або через 

комп’ютерні системи), які, у свою чергу, є середовищем вчинення кіберзлочинів. Кіберзлочинами слід 

вважати ті, що вчиняються за допомогою або через комп’ютерні системи чи пов’язані саме з 
комп’ютерними системами, тобто із сукупністю пристроїв, із яких один чи більше відповідно до певної 

програми виконують автоматичну обробку даних [7, с.89-96].  

О. Копатін та Є. Скулишин надають наступні визначення поняття «кіберзлочин»:  

1. Кіберзлочин – злочин, пов’язаний із використанням кібернетичних комп’ютерних систем, та 
злочин у кіберпросторі.  

2. Кіберзлочин – найбільш небезпечне кіберправопорушення, за яке законодавством 

встановлюється кримінальна відповідальність [8].  
На думку В.М. Болгова, кіберзлочини це сукупність передбачених чинним законодавством 

кримінально караних суспільно небезпечних діянь (дій чи бездіяльності), що посягають на право 

захисту від несанкціонованого поширення і використання інформації, негативних наслідків впливу 

інформації чи функціонування інформаційних технологій, а також інші суспільно небезпечні діяння, 
пов’язані з порушенням права власності на інформацію та інформаційні технології, права власників або 

користувачів інформаційних технологій вчасно одержувати або поширювати достовірну й повну 

інформацію [1]. 
Таким чином, узагальнюючи вище зазначене, кіберзлочин – це кримінальне правопорушення, 

що вчиняється за допомогою або через комп’ютерні системи, посягає на право захисту від 

несанкціонованого поширення і використання інформації, негативних наслідків впливу інформації чи 
функціонування інформаційних технологій, а також інші суспільно небезпечні діяння, пов’язані з 

порушенням права власності на інформацію та інформаційні технології, права власників або 

користувачів інформаційних технологій вчасно одержувати або поширювати достовірну й повну 

інформацію і за яке передбачено кримінальну відповідальність. 
Під криміналістичною методикою розкриття і розслідування комп'ютерних злочинів 

розуміється сукупність наукових положень і рекомендацій, розроблених на їх основі, тобто, науково 

обґрунтованих і апробованих на практиці порад щодо розкриття і розслідування даних злочинів [3, с. 
65]. 

Серед особливостей методики розкриття і розслідування комп'ютерних злочинів фахівці вказують 

наступні: 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

49 

- низка традиційних елементів окремих криміналістичних методик виявляються неінформативними 
чи малоінформативними стосовно категорії комп'ютерних злочинів і структури окремих її елементів; до їх 

числа можна віднести особливості використання допомоги громадськості у розкритті злочинів, 

особливості особистості потерпілого; 
- особливу роль відіграє інформація про особливості використання спеціальних знань при 

розкритті і розслідуванні злочинів, що розглядаються, про особливості безпосереднього предмета 

злочинного посягання і можливостях захисту закритих інформаційних ресурсів криміналістичними 

методами, прийомами і засобами; 
- значну складність з позиції перспектив попереднього розслідування   набуває стадія 

дослідчої перевірки матеріалів і виявлення первісної інформації про злочини такого роду [6, с.315]. 

При розслідуванні кіберзлочинів дослідження комп'ютерної техніки, на думку науковців, 
доцільно проводити в умовах криміналістичної лабораторії, де цю роботу виконують фахівці з 

необхідною професійною підготовкою. Адже докази, що пов'язані з комп'ютерними злочинами, які 

були вилучені з місця події, можуть бути легко змінені, як в результаті помилок при їх вилученні, так і в 

процесі самого дослідження [5, с. 81 – 85].  
  Саме тому, на думку Миколенко О.М., і ми з ним погоджуємось,  незважаючи на де-юре, 

відсутність законодавчої вимоги про обов'язкове призначення експертизи в цих провадженнях, де-

факто, без призначення і проведення експертизи не можна говорити про ефективне розслідування таких 
справ. [4, с.155 - 157]. 

Що ж стосується проведення окремих слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій під час 

досудового розслідування, то тут також існує певна специфіка. Оскільки, зазначенні дії, пов’язанні із 
використанням певних технічних засобів, то слідчі та оперативні працівники повинні володіти як 

навичками роботи з комп’ютерною технікою так і знати та розуміти механізм вчинення кіберзлочину, а 

це означає – необхідність здійснення комплексної підготовки фахівців відповідного рівня. 

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок про багатоаспектність проблеми 
розслідування кіберзлочинів та широкі можливості для їх дослідження та розроблення шляхів їх 

вирішення. 
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Особливості інформації з обмеженим доступом, як об’єкта цивільного права 

 

Сухарєва А.О. 

старший викладач кафедри  
цивільно-правових дисциплін ОДУВС 

 

Право громадян на інформацію затверджене і гарантується нормами Конституції України. В 

Конституції України, а саме ч.2 ст.34 зазначено  право кожного вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. «Право на інформацію» 

визнавалося ще Законом України «Про інформацію» у редакції 1992 року та закріплювалося за 

«громадянами України, юридичними особами і державними органами» і передбачало «можливість 
вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації 

ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій». 

Досліджувана тема завжди буде актуальна. Сучасне цивільне законодавство України приділяє 

значну увагу інформації, так як право на інформацію є одним із видів нематеріальних благ цивільного 
права.  

Теоретичними розробками в сфері вивчення інформації з обмеженим доступом, як об’єкта 

цивільного права займалися В.М.Чаплигіна, В.А. Рубанова, A.A. Чернявський, Г.К. Нікіфоров, С.С. 
Нікіфорова, Л. Хофман, Ж. Бержьє тощо. 

Погоджуємося з думкою О.В. Дзери, який зазначає, що у сучасному світі інформація набула 

товарного  характеру і виступає як об’єкт договірних відносин, пов’язаних з її збиранням, зберіганням, 
пошуком, переробкою, поширенням і використанням у різноманітних сферах людської діяльності. 

Однак її товарний характер і комерційна цінність не перетворюють інформацію на річ: інформація не 

може бути ототожнена з матеріальним носієм, наприклад з рукописом [3;237]. 

Згідно з ст. 28 Закону України «Про інформацію», за  режимом  доступу інформація поділяється 
на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом в 

свою чергу поділяється на конфіденційну, службову і таємну. Кожна держава має власний порядок, 

перелік та умови надання статусу інформації з обмеженим доступом.  
Інформація з обмеженим доступом – інформація, доступ до якої має лише обмежене коло осіб і 

оприлюднення якої заборонено розпорядником інформації відповідно до закону. Обмеження доступу до 

інформації здійснюється в інтересах національної безпеки або охорони законних прав фізичних та 
юридичних осіб. Слід зазначити, що обмежується доступ до інформації, а не до документу. Відповідно, 

якщо в одному документі міститься відкрита і закрита інформація, перша може бути надана на 

ознайомлення зацікавленій особі у вигляді окремого документу [4]. 

Особливостями інформації з обмеженим доступом пропонується вважати: 
- відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні визначеному 

суб’єктному складу; 

- встановлено обмежений доступ до даної інформації з метою її збереження. Існують ресурси 
с обмеженим доступом.  

- обмеження вільного доступу третіх осіб до інформації; 

- наявність особливої соціальної цінності інформації в силу її недоступності та дійсної або 

потенційної невідомості третім особам 
Захист інформації про укладені договори, майнове становище, секрети виробництва, адвокатська 

таємниця та іншої інформації від крадіжок, незаконного використання, її оприлюднення чи знищення 

все більше набуває актуальності в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій. Дедалі більше 
виникає потреба вживати заходів щодо захисту інформації, це спричинено тим, що в суспільстві існує 

сурова та недобросовісна конкуренція серед комерційних структур. Захист інформації з обмеженим  

доступом є одним з першочергових завдань забезпечення інформаційної безпеки.  Будь-яка 
демократично-правова держава, з метою забезпечення захисту інформаційної безпеки, повинна 

створювати систему захисту інформації, слідкувати за належним доступом та використанням 

інформації з обмеженим доступом.  

Внаслідок порушення законодавства про інформацію застосовується  дисциплінарна, цивільно-
правова або кримінальна відповідальность. Відповідальність несуть особи, які винні у вчинені 

порушень норм Закону України «Про інформацію». Будь - які протиправні дії у сфері інформаційних 

відносин можуть бути оскаржені до відповідних органів влади вищого рівня або до суду. Існують 
випадки, коли фізичним, юридичним особам або державі у зв’язку з правопорушенням завдана 

матеріальна чи моральна шкода. На підставі рішення суду винні у цьому особи відшкодовують збитки. 

Виключно судом визначається розмір відшкодування шкоди.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Згідно Закону України «Про інформацію» існують принципові положення, саме які відомості не 
можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом. До цієї інформації відносять: інформація 

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; інформація про аварії, катастрофи та 

інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; інформація про 
стан здоров’я населення, його життєвий рівень, соціальне забезпечення; інформація про незаконні  дії  

органів  державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових  та службових осіб тощо. 

На підставі вищевикладеного пропонуємо наступні висновки: 

- інформація з обмеженим доступом – це нематеріальне благо, що являє собою результат 
інтелектуальної діяльності людей, який існує в будь-якій об’єктивній формі у вигляді відомостей, які 

відомі тільки визначеному колу осіб; 

- поширення інформації з обмеженим доступом може заподіяти істотну шкоду володільцю, 
яким приймаються міри, спрямовані на обмеження вільного доступу до цих відомостей третіх осіб;  

- основним цивільно-правовим способом захисту інформації визнано відшкодування майнової 

і моральної шкоди, завданої у результаті правопорушення, вчиненого суб’єктом відносин у сфері 

інформації. 
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Нове законодавство щодо забезпечення кібербезпеки в Україні  

 

Сюравчик В.Г. 

кандидат юридичних наук,  
 доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права,  
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забезпечення публічної безпеки і порядку Національної академії внутрішніх справ 

 
Комп’ютерні технології стали невід’ємною складовою розвитку виробничих відносин та 

особистісних комунікацій. Нині всі економічно розвинені країни перейшли на широке використання 

нових інформаційних технологій у виробничій, комерційній, банківській сферах. Разом з тим, в 
інформаційному суспільстві виникли нові загрози, що стали серйозною перешкодою для електронного 

бізнесу. Нові інформаційні технології почали активно використовуватися злочинним світом. У 

офіційному нормативному обігу завдяки прийняттю Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового 
протоколу до неї [1], ратифікованих Україною із застереженнями [2] з’явилося поняття 

кіберзлочинності. Відповідно, указані у цих міжнародних документах правопорушення і повинні 

вважатися кіберзлочинами.  

Як зазначає О. М. Литвинов, виникнення, розширення, ускладнення віртуальної реальності не могло 
залишитись осторонь загальних закономірностей соціодинаміки, іманентною складовою яких 

традиційно визнається злочинність. Системна цілісність та, водночас, багатогранність суспільного 

життя з об’єктивною необхідністю зумовила відтворення кримінальної активності й у тих сферах, які 
позначились найбільш інтенсивним використанням комп’ютерних технологій, можливостей 

електронних мереж. Наразі є достатні підстави вести мову про існування феномену кіберзлочинності 

(комп’ютерної злочинності) [3, с. 3]. 

Про небезпечність цього феномену свідчать положення Закону України «Про основи 
національної безпеки України» від 19 червня 2003 року [4], ст. 7 якого визнає комп’ютерну злочинність 

та комп’ютерний тероризм загрозами національним інтересам і національній безпеці країни в 

інформаційній сфері. Але у фокусі кібернетичних загроз перебувають не лише відносини у сфері 
національної безпеки, а й ті з них, на яких ґрунтується буденна життєдіяльність громадян: у сфері 

власності, громадського порядку й моральності, службової діяльності тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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Зауважимо, що масштаб позначеної проблеми не обмежується кордонами однієї держави, адже 
сучасні глобальні комп’ютерні мережі охоплюють переважну більшість країн світу. Різке підвищення 

кримінального комп’ютерного професіоналізму, висока мобільність злочинців, їх організованість здатні 

виступати чинниками дестабілізації криміногенної обстановки в державі, регіоні та світі. Це ставить на 
порядок денний питання про необхідність адекватної, системної, узгодженої, випереджаючої реакції 

правоохоронних органів на швидкозмінні високо-технологічні кримінально-кібернетичні загрози. 

Основними суб’єктами розгортання та нарощування такої реакції є ОВС та Національна поліція.  

Наслідки нещодавньої хакерської атаки спричинили неабиякий резонанс серед українців. Новий 
фронт кібервійни проти України відкрито вже давно, проте ми й далі залишаємося вразливими до таких 

загроз. Нагадаємо, хакерська атака вірусу-здирника Petya 27 червня 2017 року вразила IT-системи 

компаній України і ряду інших країн, більшою мірою торкнувшись України. Атаки зазнали комп’ютери 
нафтових, банківських, енергетичних, телекомунікаційних, фармацевтичних компаній, сайти 

держорганів. Атаки зазнав й медіахолдинг ТРК «Люкс», до складу якого входить 24 Канал. Поліція і IT-

компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного 

забезпечення, випущене компанією M.E.Doc (виробник бухгалтерського програмного забезпечення). 4 
липня 2017 року Українська кіберполіція вилучила сервери M.E.Doc. Представники M.E.Doc 

підтвердили, що саме через їхнє програмне забезпечення відбувалося розповсюдження віруса-здирника 

Petya. 13 жовтня 2017 року українців попередили про нові кібератаки. Що ж чекає на Україну в епоху 
кібервійн, полігон хакерських диверсій? Після критичної хакерської атаки на українську 

кіберінфраструктуру, влада США вирішила допомогти Україні з кібербезпекою. Для цього Сполучені 

Штати нададуть Україні понад п’ять мільйонів доларів США в рамках нової допомоги в сфері 
кібербезпеки, повідомляє «Радіо Свобода». Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення здатності України 

запобігати, зменшувати вплив кібератак і реагувати на них, особливо що стосується захисту критичної 

інфраструктури й військових систем [5]. 

Потрібно відмітити щодо кібербезпеки в Україні діє також Закон України «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-вр в редакції 

від 19 квітня 2014 р. [6]. 

Зазначимо, законопроект про кібербезпеку уже розглядали у другому читанні навесні 2017 року, 
однак депутати визнали, що він містив багато мінусів, тому відправили його на доопрацювання. Суть 

законопроекту полягає в узаконенні термінології з префіксом «кібер» (-простір, -атака, -злочин, -

тероризм, -розвідка, -шпіонаж тощо). Після прийняття законопроекту порушення, здійснені у 
віртуальному просторі (наприклад, незаконний переказ чи зняття коштів з чужого рахунку, порушення 

роботи АЕС чи аеропорту) розцінюватимуться як кіберзлочин, аналогічно до злодійства, тероризму 

тощо [7]. 

Отже, на виконання вимог Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента 
України від 15.03.2016 № 96 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 

2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [8], було розроблено законодавчий акт щодо 

кібербезпеки. Президент України Петро Порошенко доручив посилити заходи кібербезпеки, 
підписавши Указ, яким впроваджується рішення Ради національної безпеки і оборони про заходи щодо 

посилення кібербезпеки в державі. Згідно з Указом, уряд у тримісячний термін мав врегулювати 

питання про заборону державним органам, підприємствам, установам та організаціям державної форми 

власності закуповувати послуги з доступу до мережі Інтернет в операторів телекомунікацій, у яких 
відсутні документи про підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим 

вимогам в області захисту інформації. Крім того, Кабмін мав залучити приватні компанії, щоб ті на 

умовах аутсорсингу захищали державні сайти від кібератак. 
7 листопада 2017 року Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України»,  прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 2017 

року [9; 10]. Закон створює засади національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, 
соціальних, економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними та 

техніко-технологічними заходами державного і приватного секторів та громадянського суспільства. 

Законом визначено правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, 
повноваження і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, 

основних засад координації їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки. Також 

потрібно зазначити, що документ визначає основні об’єкти кіберзахисту, які в сукупності складають 
критичну інфраструктуру країни, принципи забезпечення кібербезпеки та її національну систему. Згідно 

даного Закону, Президент України координує діяльність у сфері кібербезпеки через очолювану ним 

Раду нацбезпеки і оборони України. Прийняття цього Закону дозволяє впровадити комплексний підхід 
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під егідою держави і у тісному співробітництві з приватним сектором і громадянським суспільством та 
створює умови для забезпечення кіберзахисту критично важливих інфраструктурних об’єктів України. 

У Законі враховано низку пропозицій експертів НАТО і Євросоюзу [9]. 

За допомогою зазначеного Закону до законодавства додали низку понять: кібератака, 
кібербезпека, індикатори кіберзагроз, критично важливі об’єкти інфраструктури та ін. Окрема стаття 

присвячена тому, що кібербезпека не має означати «утиски в мережі». Так, закон не поширюється на 

дані, які передають у комунікаційних або технологічних системах, а також соцмережах, блог-

платформах, для розміщення відеофайлів тощо. Об’єкти кіберзахисту – комунікаційні системи, кому б 
вони не належали, в яких обробляються національні інформаційні ресурси та/або ті, які використовують 

в інтересах органів держвлади, правоохоронців та військових; об’єкти критичної інфраструктури; 

комунікаційні системи, які використовуються для електронного управління, електронної комерції або 
документообігу. Є й перелік об’єктів критичної інфраструктури – підприємства в галузях енергетики, 

хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних 

комунікацій, в банківському й фінансовому секторі тощо (незалежно від форми власності). 

Визначено, що в Україні кібербезпекою займаються безліч органів – Держспецзв’язку, 
Національна поліція, СБУ, Міноборони, Генштаб ЗСУ, розвідка та Нацбанк України. У Законі детально 

прописані повноваження кожної з цих служб. Зокрема, Держспецзв’язку забезпечує функціонування 

Державного центру кіберзахисту, урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події 
України CERT-UA, СБУ бореться з кібершпіонажем, Міноборони готується відбити військову агресію в 

кіберпросторі тощо. При цьому Кабмін формує умови внесення до переліку об’єктів критичної 

інфраструктури, Нацбанк – також, але лише в банківській системі. Діяльність усіх зазначених органів 
координує президент через РНБО та Національний координаційний центр кібербезпеки в складі РНБО.  

Зі свого боку уряд створює умови для роботи системи аудиту інформаційної безпеки на об’єктах 

критичної інфраструктури. 

Таким чином, суб’єкти забезпечення кібербезпеки повинні робити все, що в їхній компетенції, 
щоб не допустити використання кіберпростору у військових, розвідувально-підривних, терористичних, 

інших незаконних цілях. 
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9. Президент затвердив основні засади забезпечення кібербезпеки України. 

URL: http://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-osnovni-zasadi-zabezpechennya-kiberbezpe-

44306. 
10. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовт. 2017 р. 

№ 2163-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19. 
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Кібербезпека: підходи до визначення в окремих країнах 

Ткачук Т.Ю.  

кандидат юридичних наук, доцент  

заступник завідувача кафедри навчально-наукового інституту інформаційної безпеки  
Національної академії Служби безпеки України 

 

Останні два роки довели, що у сучасному високотехнологічному світі не існує жодної галузі, 

компанії або навіть уряду, які б не зазнали впливу змін. Так, діловий світ зазнає негативного впливу 
кібератак на системи безпеки, і це вже має серйозні наслідки для міжнародної безпеки та дипломатії. 

Атака хакерів на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) – далеко не перший кіберзлочин, в 

якому багато хто бачить російський слід [1]. Влітку 2016р. масштабної атаки зазнав сайт Національного 
комітету Демократичної партії США. Хакери розмістили на порталі Wikileaks майже 20 тис. 

електронних листів, пов'язаних з кандидатом у президенти від демократів Гілларі Клінтон. З них 

випливає, що керівництво партії надавало перевагу Клінтон, при цьому щосили намагаючись завадити 

виборчій кампанії її внутрішньопартійного конкурента у передвиборчій боротьбі Берні Сандерса [2]. 
Подібних прикладів безліч. Відповідно міжнародне законодавство останнім часом почало приділяти 

значну увагу кіберзагрозам та протидії їм.  

Серед основних загроз національним кіберпросторам стратегії більшості країн визначають: 

 кібершпигунство та військові дії, які здійснюються за підтримки або з відома держави. Усі 
технологічно розвинені держави та корпорації стають об’єктом кібершпигнуства, яке має на меті 

заволодіння державними або промисловими таємницями, персональними даними або іншою цінною 

інформацією [3]. Так, однією з найрезонансніших кібератак за останній час стали дії КНДР проти 
компанії “Sony Pictures Entertainment”, внаслідок яких зловмисники заволоділи конфіденційними 

даними, в тому числі інформацією про комерційні операції компанії [4]. 

 Використання Інтернету у терористичних цілях. Терористичні угрупування використовують 

Інтернет з метою пропаганди, збору коштів і вербування прихильників. 

 Кіберзлочинність: викрадення персональних даних та відмивання коштів, отриманих 

незаконним шляхом. Зловмисники продають інформацію про номери банківських карток, паролі від 
комп’ютерних серверів та шкідливе ПЗ. 

Відповідно, національні законодавства країн, як правило, регулюють питання: 

 Захисту персональних даних (Канада, Нідерланди, Естонія, Швеція, Фінляндія, Іспанія); 

 Захисту електронної комерції та безпеки електронних транзакцій та платіжних інструментів 

(США, Канада, Польща, Естонія, Італія); 

 Захисту дітей (США); 

 Захисту важливих об’єктів інфраструктури та інформаційних систем (Франція). 
По-різному й трактують поняття «кібербезпека» в зарубжних країнах: 

– сукупність організаційних, правових, технічних та освітніх заходів, спрямованих на 

забезпечення безперервного функціонування кіберпростору (Політика захисту кіберпростору 
Республіки Польща). 

– бажаний стан безпеки інформаційних технологій, за якого ризики для кіберпростору скорочені 

до прийнятного мінімуму (Стратегія кібербезпеки Німеччини). 

– заходи з попередження шкоди від збоїв в роботі ІКТ та в її усуненні (Національна стратегія 
кібербезпеки Королівства Нідерланди). 

– бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протидіяти викликам кіберпростору, 

які можуть негативно вплинути на достовірність, цілісність та конфіденційність даних, що зберігаються 
або обробляються даною системою (Стратегія безпеки та оборони інформаційних систем Франції). 

Ми живемо в еру революційних перетворень у сфері цифрових технологій – перетворень, які 

трансформують відносини між споживачами та виробниками, стирають кордони між галузями 
економіки і, зрештою, спонукають далекоглядних топ менеджерів адаптувати методи забезпечення 

інформаційної безпеки до сучасних реалій. 
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Законодавча база забезпечення кібербезпеки держави 

Трофименко О.Г. 

 кандидат технічних наук,  
доцент кафедри інформаційних технологій, 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

 
Враховуючи темпи інтеграції інформаційних систем держави в економічну, політичну і 

соціальну сфери, забезпечення стійкості їх функціонування є ключовим елементом її незалежності.  

Саме тому більшість світових держав, усвідомлюючи важливість цього питання, вже достатньо 
давно вносять відповідні корективи до державної політики, відображеної у вигляді національних 

стратегій кібербезпеки або інформаційної безпеки, де окремим розділом виділяють кібербезпеку [1]. 

Перші стратегії кібербезпеки з’явились на початку минулого десятиріччя. Однією з перших держав, 

що сприйняла кібербезпеку як питання державного рівня, була США, де 2003 року було опубліковано 
Національну стратегію безпеки в кіберпросторі. Після чого подібні Стратегії та плани заходів з безпеки у 

віртуальному просторі поширилися по всій Європі [2]. Приміром, Німеччина прийняла Державний план 

захисту інформаційної інфраструктури в 2005 році. У 2006 було розроблено стратегію посилення безпеки 
інтернету в Швеції. Після великої кібератаки в 2007 році Естонія стала країною-членом Євросоюзу, і в 2008 

році опублікувала широку державну стратегію кібербезпеки. У цьому ж році створюються аналогічні 

Стратегії в Фінляндії і в Словаччині. Список усіх національних стратегій кібербезпеки країн Євросоюзу 

(ЄС) і деяких інших країн, що не входять до його складу, опублікований Європейським агентством з 
безпеки мереж та інформаційної безпеки (The European Network and Information Security Agency – ENISA). 

Слід зазначити, що нині активно стала підніматися тема забезпечення не стільки кібербезпеки 

держави, а її кіберстійкості, під якою розуміють можливість його інформаційних систем здійснювати 
свої функції навіть в умовах неперервних внутрішніх і зовнішніх атак.  

Поза жодним сумнівом, реалізація таких масштабних проектів неминуче пов’язана з 

практичною реалізацією таких аспектів: 
– питання нормативно-правового характеру, пов’язані з термінологією і законодавчою базою: 

визначення кіберпростору, як простору ведення війни, нормативно-правового забезпечення державної 

політики в галузі створення і функціонування підрозділів спеціального призначення; 

– питання організаційного характеру: створення, функціонування, взаємодія, управління тощо;  
– питання технічного характеру: впровадження систем технічних засобів для забезпечення 

функцій оперативно-розшукових заходів у мережах телефонного, рухомого, бездротового та інтернет-

зв’язку (включаючи зашифровані потоки), систем перехоплення і зберігання метаданих, їх індексації, 
автоматизованого оброблення і видачі уповноваженим державним структурам. 

Недооцінювання та нехтування тою чи іншою державою питань власної кібербезпеки й 

інформаційного домінування може спричинити не лише суттєві матеріальні збитки через втрату або 
спотворення стратегічно важливої інформації, а й можливі техногенні катастрофи, збитки цивільної, 

фінансової та військової інфраструктури аж до втрати суверенітету держави. 

Стратегію кібербезпеки України введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2016 

року №96/2016 [3]. У ній зазначено, що «основу національної системи кібербезпеки становитимуть 
Міністерство оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Служба безпеки України, Національна поліція України, Національний банк України, розвідувальні 

органи». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2085046-rosijski-hakeri-zlili-novu-porciu-vkradenih-u-wada-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2085046-rosijski-hakeri-zlili-novu-porciu-vkradenih-u-wada-dokumentiv.html
http://www.pwc.com/ceosurvey
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У Стратегії кібербезпеки України визначені пріоритети та напрями розвитку безпечного, 
стабільного і надійного кіберпростору, передбачено чіткі заходи боротьби з кіберзлочинністю. 

На підставі Стратегії, в червні 2016 року був створений Національний координаційний центр 

кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, який здійснює 
координацію та контроль за діяльністю суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують 

кібербезпеку. 

З метою реалізації Стратегії кібербезпеки України щорічно уряд розробляє план заходів. Так, з 

метою удосконалення нормативно-правової бази на 2017 рік заплановано [4] впровадження норм 
міжнародних стандартів, стандартів ЄС та НАТО у сфері електронних комунікацій, захисту інформації, 

інформаційної безпеки та кіберзахисту. Щодо освітніх заходів на 2017 рік заплановано здійснення 

заходів з підготовки кадрів у сфері кібербезпеки, зокрема: розроблення пропозицій щодо впровадження 
спеціальностей та дисциплін з кібербезпеки в програмах навчання вищих навчальних закладів для 

потреб розвідувальних і контррозвідувальних органів. 

Окрім Стратегії, правовий фундамент кібербезпеки України становлять Конституція України, 

закони України «Про основи національної безпеки», «Про інформацію», «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та інші закони, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність, 

інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Доктрина 
інформаційної безпеки України, а також інші нормативно-правові акти. Слід зазначити, що нещодавно, 

5 жовтня 2017 року, Верховна Рада у повторному другому прийняла читанні Закон України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України», і зараз його направлено [5] на підпис Президенту. 
Саме цей закон законодавчо визначатиме та нормативно закріплювати понятійний апарат у сфері 

кібербезпеки на найвищому рівні.  

Саме Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначатиме державно-

приватну взаємодію у сфері кібербезпеки та встановлюватиме відповідальність за порушення 
законодавства у цій сфері і контроль за законністю заходів із забезпечення кібербезпеки України. 

Отже, Україна за останній час зробила активні та прогресивні кроки в побудові законодавчої бази 

забезпечення кібербезпеки держави. У той самий час, проведені заходи – це лише краплина в морі, 
порівняно з тим, що треба буде зробити в побудові потужної національної системи кібербезпеки, а 

успішність та ефективність побудови системи залежить від достатнього прозорого фінансування та 

професійного менеджменту проектів з кібербезпеки, а також від залучення компетентних фахівців 
інформаційно-технічної сфери. 
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Понад двох десятиліть світ живе в інформаційній ері свого розвитку. Інформаційні технології, у 

наш час, є ключем до технічного та технологічного прогресу практично у всіх сферах діяльності. 

Швидкий розвиток ІТ-індустрії ставить перед державою нові завдання спрямовані на вдосконалення 

державного управління у цій сфері діяльності, розроблення нормативно-правової бази, яка б 
регламентувала діяльність відповідних державних органів, які забезпечують кібербезпеку в нашій 

державі. 

На сьогоднішній день, держава здійснила ряд заходів спрямованих на посилення кібербезпеки, а 
саме: 

1. З 1 липня 2015 року в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації розпочав 

роботу Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам. Його завдання – оцінити стан 
захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах органів 

державної влади [1]. 

2. Підписання 23 липня 2015 року Угоди «Про реалізацію Трастового фонду Україна – НАТО з 

питань кібербезпеки між Службою безпеки України та Румунською службою інформації». Основна 
мета – надання фінансово-консультативної та методичної допомоги державами – членами 

Північноатлантичного альянсу у справі розбудови національної системи кібербезпеки, налагодження 

взаємодії з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями [2]. 
3. Створення 5 жовтня 2015 року Департамент кіберполіції Національної поліції України, який 

займається боротьбою із кіберзлочинністю [3, с. 126]. 

Окрім цього, слід зазначити про створення Стратегії кібербезпеки України, що була введена в 
дію указом Президента України від 15 березня 2016 року. Стратегія є важливим кроком на шляху 

розбудови системи кібербезпеки України та являє собою програму дій, за якою мають діяти державні 

органи. Відповідно до даної стратегії Кабінет Міністрів України на поточний рік затверджує план 

заходів з реалізації Стратегії кібербезпеки України.  
Головною метою зазначеної Стратегії є створення умов для безпечного функціонування 

кіберпростору держави, його використання в інтересах суспільства і особи. Документ також передбачає 

комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із кіберзагрозами, поглиблення міжнародного 
співробітництва у цій сфері, забезпечення захисту державних електронних інформаційних ресурсів та 

інформаційної інфраструктури. Задля реалізації цієї стратегії РНБО утворило Національний 

координаційний центр кібербезпеки як робочий орган Ради [4; 5, с. 330]. 

На нашу думку, даний документ хоча і називається стратегією, проте він не містить переліку 
конкретних проектів забезпечення кібербезпеки із кінцевим терміном їх реалізації, з виділеним 

фінансуванням і, що найголовніше, конкретними відповідальними. У нас це нагадує більше концепцію 

– напрями, куди треба рухатися зі своїми тактиками дій, власним, а не державним, фінансуванням і без 
ніякої відповідальності. При цьому національна система кібербезпеки має розглядатися як сукупність 

політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин разом з адміністративними і 

технологічними заходами, реалізація яких видається можливою тільки у тісній взаємодії державного і 
приватного секторів, а також розвинутого суспільства. 

Ще однією із проблем нормативно- правового регулювання кібербезпеки в Україні є відсутність 

закріплення в Кримінальному Кодексі України термінології пов’язаною із кібербезпекою, в тому числі 

поняття «кіберзлочин». 
В розділі ХVI КК України «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» міститься перелік статей 

(ст. 361–363-1), що характеризують суспільно-небезпечні діяння, які вчиняються за допомогою 
електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку [6]. 
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Отже, розглядаючи проблематику нормативно-правового регулювання забезпечення 
кібербезпеки в Україні доцільно його вдосконалювати шляхом:  

1. загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності; 

2. впровадження єдиного понятійного апарату та норм щодо кваліфікації комп’ютерних 
злочинів; 

3. запровадження кращих світових практик і міжнародних стандартів з питань кібербезпеки та 

кіберзахисту [7, с. 128]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що кіберпростір, на сьогоднішній день, відіграє велику роль у 
забезпеченні інформаційної безпеки людини, суспільства, держави. І тому, державні органи повинні 

впроваджувати та удосконалювати нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність 

правоохоронних органів та військових формувань. Адже від їхньої діяльності залежить безпека 
громадян інформаційному рівні. 
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Одним із основних завдань політичного керівництва будьякої держави є забезпечення 

гарантованого функціонування відкритого, надійного та захищеного кіберпростору. Через відсутність 

кордонів у кіберпросторі, а також відкритість, покладену в основу сучасних інтернет-технологій, та 
анонімність значно зростає кількість зовнішніх кібератак та кіберзагроз, що автоматично призводить до 

необхідності розробки чіткої стратегічної концепції як ідейної основи формування пріоритетів 

національної політики в кіберпросторі. Інакше кажучи, глобальний характер кіберпростору здатний 
підвищити ступінь ризику, впливаючи як на державний, так і на приватний сектор. Тому останнім 

часом у світі актуалізувалася проблема розробки концептуальних засад формування дієвого захисту 

кіберпростору та елементів системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони від загроз 

несанкціонованого втручання.  
Практично безмежні можливості Інтернету підтверджують глобальну загрозу віртуальних 

злочинів, кібертероризму та ведення кібервійни в сучасних умовах. Широке використання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/642_063
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11
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інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в економічній, науково-технічній, інформаційній 
сферах, у сфері державного управління, в оборонно-промисловому і транспортному комплексах та їхніх 

критичних об’єктах, у національній системі зв’язку, секторі безпеки і оборони, робить їх уразливими з 

позиції розвідувально-підривної діяльності з боку окремих держав, їхніх спецслужб або хакерських 
угруповань у кіберпросторі. Реалії сучасності переконливо доводять, що важливою складовою 

національної безпеки виступає саме кібербезпека держави та її забезпечення.  

На сьогодні триває процес розбудови національної системи кібербезпеки і кіберзахисту, 

формування її організаційно-технічної моделі, здатної забезпечити оперативне і адекватне реагування 
на потенційні та реальні кіберзагрози. Проте в Україні лише розпочинає формуватися розуміння 

масштабів та наслідків сучасних кіберзагроз, необхідності забезпечення максимально захищеного 

кіберпростору. 
Хоча, за останні 5–7 років глобальний кіберпростір усе більшою мірою розглядається всіма 

державами світу, як один із найважливіших безпекових пріоритетів, оскільки його функціонування стає 

визначальним чинником розвитку економіки, військового, соціального та інших секторів. Стає все 

очевиднішою і подальша мілітаризація кіберпростору, а зусилля окремих держав, що намагаються 
попередити цей процес, вочевидь, малоефективні та залишаться такими ще тривалий час. Можна з 

упевненістю говорити, що нині кіберпростір переживає час «неосередньовіччя» з усіма його 

атрибутами: відсутність чіткого міжнародного права, розбудова системи відносин «клієнтпатрон», 
формування своєрідних «феодальних угідь» в інформаційній сфері. Однак якщо в класичному 

середньовіччі це було пов’язано передусім із питаннями земельної власності, то тепер ми маємо справу 

з кіберпростором. Як слушно відзначає Б. Шнаєр, «ми маємо справу із феодальною моделлю. 
Користувачі заявляють про свою вірність більш могутнім компаніям, які, своєю чергою, обіцяють їх 

захистити від тягаря системного адміністрування та загроз безпеці» [1]. Цими «новими феодалами» 

стають потужні ІТ-ТНК на кшталт Apple, Google, Microsoft, Facebook та ін. Водночас сучасний 

кіберпростір і ті процеси, які нині відбуваються в ньому, значно нагадують проблеми часів холодної 
війни, для якої були характерні високі рівні латентних загострень на міжнародній арені, непрямі методи 

боротьби перенесення конфліктів на територію третіх країн  та гонка озброєнь (у даному випадку – 

«кіберозброєнь»).  
У таких умовах виняткового значення для забезпечення національних інтересів та їх захисту на 

міжнародному рівні набуває ефективність механізмів забезпечення кібербезпеки держави та вирішення 

тих проблем, які виникають на шляху їх розбудови. Національна безпека та її складники – Стратегічні 
пріоритети.  

Стратегічні аспекти кібербезпеки України В Україні ці механізми все ще знаходяться на етапах 

становлення. Деякі з них потребують вдосконалення, однак для розробки більшості та їхніх окремих 

елементів передусім бракує концептуального обґрунтування. Крім того, в Україні досі відсутні 
критично важливі елементи національної системи кібербезпеки в належному системному 

укомплектовоному ієрархічному розподілу структурованого підрозділу.  

Відповідно, зумовлена необхідністю подолання суперечності між наявним станом стрімкого 
зростання важливості кібербезпекової проблематики та часткової готовності Української держави 

відповісти на новітні кібербезпекові виклики. Серед дослідників, які системно досліджу- ють питання 

кібербезпеки (в тому числі в контексті реалізації зовнішньої політики держав у сучасних умовах) варто 

виділити праці таких, як М. Лібіцкі, Дж. Най, Г. Раттрей, Дж. Шелдон, К. Демчак, П. Домбровський, С. 
Старр, А. Клімбург, М. Шмідт, Дж. Льюіс та ін. Серед вітчизняних учених відзначимо передусім 

дослідження М. Ожевана, В. Петрова, В. Пилипчука, В. Шеломенцева, В. Бутузова, О. Довганя та ін.  

Попри те, що останніми роками тематика кібербезпеки в Україні все частіше артикулюється на 
найвищому державницькому рівні, реальні заходи в цій сфері все ще залишаються багато в чому 

фрагментарними та несистемними. Концептуально проблема розбудови ефективних механізмів 

кібербезпеки Української держави походить від відсутності законодавчо визначених термінів, що 
описують цю сферу. Не останньою чергою ця проблема є наслідком недосконалого чинного 

законодавства, а також до певної міри – своєрідною традицією штучного розширення предмету 

інформаційної безпеки на максимальну кількість сфер. Насамперед відзначимо, що самі терміни із 

префіксом «кібер» фактично не зустрічаються в нормативно-правових документах України. Натомість у 
дусі пострадянської наукової (а до певної міри і політичної) традиції значно ширше використовується 

поняття «інформаційна безпека» та низка інших, що тісно пов’язані з «інформаційним» складником, 

понять: «інформаційний суверенітет», «інформаційна інфраструктура», «інформаційні впливи» тощо.  
При цьому зазвичай посилаються на ст. 17 Конституції України [2,с. 3], в якій зазначено, що 

«захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної 

безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу». Водночас таке 
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твердження в Основному Законі має як свої переваги, так і недоліки. З одного боку, наявність офіційно 
закріпленого змісту поняття «інформаційна безпека» дозволяє активно використовувати його в інших 

нормативно-правових документах. З іншого, саме закріплення конструкції «інформаційна безпека» 

часто суттєво ускладнює внесення змін до чинного законодавства, і особливо яскраво це проявляється 
саме у кібербезпековій проблематиці. Крім того, відсутність чіткого розуміння того, чим власне є 

«інформаційна безпека», призводить до того, що її предметна сфера штучно розширюється на дуже 

великий діапазон цілей: починаючи від іміджу держави, забезпечення інформаційних прав громадян і 

до боротьби з корупцією. Серед іншого до «інформаційної безпеки» відносять і ті її аспекти, які в 
західній науковій та юридичній практиці прийнято відносити саме до проблем кібербезпеки. Передусім 

– це протидія комп’ютерній злочинності та комп’ютерному тероризму. До речі, жодне з цих понять не 

визначене в повній мірі в національному законодавстві, відповідно не зрозуміло, з чим, власне, 
пропонується боротись і як вирішувати данні протиправні діяння з точки зору закону. 

Важливу частину роботи з убезпечення громадян від найбільш розповсюджених кіберзлочинів 

здійснює НП України. У його структурі створено спеціальне Управління боротьби з кіберзлочинністю, 

на яке покладено низку завдань. Зокрема, до основних завдань Управління відноситься організаційне та 
практичне забезпечення реалізації державної політики щодо попередження та протидії злочинам і 

правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій та телекомунікаційних 

мереж (у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, у сфері електронних платежів і 
господарської діяльності, зокрема, порушення прав інтелектуальної власності та заняття гральним 

бізнесом, злочини проти інформаційної безпеки, у тому числі незаконні дії зі спеціальними технічними 

засобами негласного отримання інформації), а також протидії легалізації доходів, отриманих від таких 
злочинів і правопорушень [3].  

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до своїх завдань 

безпосередньо включена до забезпечення кібербезпеки держави. Зокрема, серед її профільних завдань 

визначено:  
– забезпечення формування і реалізації державної політики у сферах захисту державних 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем криптографічного та 

технічного захисту інформації, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, 
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України; участь у формуванні і реалізації 

державної політики у сфері електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Стратегічні аспекти кібербезпеки України розробленні та впровадженні електронного 
цифрового підпису в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;  

– забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку і 

Національної системи конфіденційного зв’язку;  

– здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту 
інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, протидії технічним розвідкам, а також за додержанням технічних вимог керівних 

документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
– розроблення та здійснення заходів щодо розвитку телекомунікаційних мереж, поліпшення їх 

якості, забезпечення доступності і сталого функціонування [4]. 

Таким чином, для України залишається актуальною низка проблемних питань, вирішення яких 

потребуватиме часу та певних зусиль з боку держави. Від ефективності їх вирішення залежатиме те, 
якою мірою Українська держава зможе ефективно відповісти на сучасні виклики, і зокрема 

кібербезпекові. Більшою мірою ці проблеми потребують вирішення або в інституційній, або 

нормативно-правовій площині, однак суттєва їх частина безпосередньо пов’язана із проблемою 
вироблення взаємної довіри у взаємовідносинах трикутника «держава – закон – громадяни».  
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СЕКЦІЯ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
 

 

Фішинг як сучасний вид інтернет-шахрайства з банківськими платіжними картками та заходи з 

профілактика цього кримінального злочину 

Вайда Т.С. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

доцент кафедри спеціальної фізичної та вогневоїпідготовки 

Херсонського факультету ОДУВС 
 

Актуальність проблеми. Інтернет-шахрайство з банківськими картками в Україні стає все більш 

масовим негативним явищем з того часу, відколи громадяни стали активно користуватися цим 
платіжним інструментом.  

Небезпечність піднятої нами проблеми підтверджується не тільки значним збільшенням 

кількості крадіжок грошей у власників платіжних карток, а й фіксацією правоохоронцями нових схем 
афер (перехоплювачі клавіатури, спеціально розроблені веб-сайти, поштові повідомлення, складені за 

всіма правилами соціальної інженерії тощо). З іншого боку, самі громадяни добровільно залишають 

багато особистої інформації в базах даних супермаркетів, інтернет-магазинів (наприклад, OLX, 

«Розетка», Leboutique, Work, Parfums, Makeup, тощо) при заповненні анкетних даних (ПІБ, місце та рік 
народження, моб. телефон і т.д.), котрі зловмисники можуть використати у своїх корисних цілях. 

За даними системи «Exchange-Online» та Української міжбанківської асоціації членів платіжних 

систем (ЕМА) щодо випадків шахрайства з використанням платіжних інструментів, у 2016 році 63 % 
всіх крадіжок коштів з карт здійснювалось шляхом інтернет-шахрайства. Ще 24 % крадіжок грошей 

вчинялось через банкомати, 9 % − через системи інтернет-банкінгу і 4 % через POS-термінали 

(еквайрингова мережа). На думку заступника директора ЕМА О. Данильченко, така тенденція 

сформувалась за останні два роки − шахраї зосередили свою увагу саме на власниках платіжних карток 
[1]. 

Частіше за все паролі і дані платіжних карток в українців виманюють або через спеціально 

створені сайти (фішинг), або способом особистого спілкування шахраїв з жертвою по телефону 
(вішинг). У першому випадку злочинці використовують сайти, призначені для переведення грошей з 

однієї картки на іншу, поповнення рахунку мобільних телефонів і т.п. Як зазначають фахівці ЕМА, 

перший такий сайт у списку результатів пошукового запиту буде фішинговим з ймовірністю до 98 %. За 
минулий рік кількість таких ресурсів зросло в 4,5 рази: з 38 одиниць у 2015 році до 174 одиниці у 2016-

му. За 1-2 дня фішинговий сайт може зкомпроментувати біля 800-2500 платіжних карт [1]. 

Стан розробленості проблеми. Визначення умов щодо подальшого удосконалення профілактики 

шахрайства як кримінального злочину та розробка ефективних шляхів організації боротьби з цим 
негативним соціально-економічним явищем знайшла своє відображення в наукових дослідженнях 

багатьох вчених, які розглядували різні аспекти цієї проблеми.  

Зокрема, О.В. Смаглюк розглядав комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із 
дослідженням суті, змісту, сутності та юридичної природи кримінально-правової норми про 

відповідальність за шахрайство (ст. 190 ККУ), поняття обману, зловживання довірою; вченим уточнено 

склад цього злочину та кваліфіковані його види [2]. О.В. Кравченко досліджувала комплекс правових, 
кримінологічних та психологічних проблем, пов’язаних з шахрайством як одним із високолатентних і 

суспільно небезпечних способів злочинної діяльності; вченим дослідником проведено психологічний 

аналіз загальної схеми шахрайської операції, визначено її основні компоненти, маніпулятивні техніки, 

прийоми та засоби впливу шахрая на свою жертву; встановлені психологічні особливості мовного 
впливу шахрая на свою жертву, запропоновані шляхи профілактики шахрайства [3]. 

В.Р. Мойсик здійснив кримінально-правову характеристику шахрайства з фінансовими 

ресурсами (ст. 222 КК України), приділивши увагу детальному розкриттю змісту елементів і ознак 
складів цього злочину; вченим вперше комплексно розглянуто питання кваліфікації шахрайства з 

фінансовими ресурсами за чинним ККУ [4]. А.А. Патик комплексно досліджував сучасні проблеми 

взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів як умови забезпечення розкриття та 

розслідування майнових злочинів [5]. Р.М. Крикливий досліджував проблеми підтримання державного 
обвинувачення у справах про шахрайство [6]. Ю.Л. Шуляк провела комплексний порівняльно-правовий 
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аналіз питань теоретичного та прикладного характеру щодо кримінальної відповідальності за 
шахрайство [7]. 

Разом з тим, таким аспектам піднятої нами актуальної для сучасного суспільства проблеми, як 

попередження інтернет-злочинності, припинення та притягнення до відповідальності осіб, які 
здійснюють шахрайство з платіжними картками вченими приділялось недостатньо уваги. Вимагає 

додаткового розгляду питання щодо підвищення дієвості профілактики вказаного злочину в контексті 

зростання рівня банківського сервісу, котрим (платіжними картами) активно користуються 

громадянами для зручності та мобільності розрахунків. Це дозволяє конкретизувати мету нашого 
дослідження та визначити пріоритетність вирішуваних завдань у цій роботі.  

Метою роботи є розгляд фішингу як найбільш поширеного методу інтернет-шахрайства, завдяки 

котрому правопорушниками для заволодіння коштами власників банківських платіжних карт 
використовуються їх реквізити, а також надання громадянам рекомендацій для потенційного уникнення 

таких життєвих ситуацій. 

Пропоноване дослідження проведено у відповідності до тематичного плану науково-дослідної 

роботи Одеського державного університету внутрішніх справ із проблеми «Пріоритетні напрямки 
розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у 

державі» (державний реєстраційний № 0116U006773). 

Результати дослідження. Розглянемо особливості фішингу як одного з видів шахрайств, котрі 
застосовуються злочинцями для крадіжки коштів з платіжних банківських карт.  

Фішинг (підробні сайти) – назва цього прийому шахраїв походить від англ. fishing (рибалка, лов 

на живця) [8]. Як свідчить практика, це досить розповсюджена технологія інтернет-шахрайства, котра 
полягає у крадіжці приватної конфіденційної інформації (паролів доступу, даних банківських карт та 

ін.) шляхом введення в оману їх користувачів-власників. Тільки за останні роки число веб-сайтів, котрі 

призначені для крадіжки персональних даних, збільшилось в десятки разів (дані звіту робочої групи 

APWG (Anti-Phishing Work GroupPhishing Activity Trends Report 2nd Half) [1]. 
Технологія інтернет-шахрайства завдяки розповсюдженої в інтернет-мережі значної кількості 

підроблених веб-сайтів полягає в наступному: 1) імітація «один до одного» представництва крупних чи 

дрібніших банків та інших фінансових кредитних організацій (доменні імена, фірмовий стиль цих 
сайтів, їх зміст тощо) часто важко відрізнити від оригіналу, тобто є майже дзеркальним відображенням 

справжніх веб-сайтів банківських установ; 2) мета подібних «ресурсів» – отримати конфіденційну 

фінансову інформацію від відвідувачів сайту, для чого використовуються свідомо помилкові банківські 
реквізити та інша контактна інформація. 

Схема фішингу проста: завдяки спамерським розсиланням або поштовим вірусам потенційним 

жертвам в надії на їх наївність направляються листи начебто від імені легальних організацій, в котрих їх 

просять зайти на фальшивий сайт та підтвердити паролі, PIN-коди та іншу приватну інформацію, котра 
згодом буде використана злочинцями для крадіжки грошей з розрахункового рахунку жертви чи в 

інших злочинах. Причому всі дії жертва виконує абсолютно добровільно, не розуміючи що відбувається 

насправді. Для досягнення цієї мети злочинці використовують технології соціальної інженерії, 
нейролінгвістичного програмування, психології. 

Фішинг класифікується на три види: поштовий, онлайновий і комбінований. Спочатку 

злочинцями використовувався лише поштовий − по e-mail відправлялись листи з пропозиціями до 

власника карти вислати (підтвердити) певні її дані. При онлайновому фішингу копіюються визначені 
сайти (частіше за все − інтернет-магазинів), використовуючи подібні доменні імена і аналогічний 

дизайн. А далі реалізується проста схема – жертва, яка потрапила на такий сайт, вирішує придбати 

товар (на такому сайті покупців приваблюють низькими цінами на товари, а всі підозри відкидаються 
через довіру до популярного справжнього бренду на сайті-фальшивці). Замовляючи товар, покупець 

реєструється, вводить номер та інші дані своєї платіжної картки. Такі прийоми застосовуються досить 

давно, хоча вони поступово втрачають свою ефективність через підвищення комп’ютерної грамотності 
населення та досвіду окремих громадян, набутого на власних помилках. 

Третій вид фішингу – комбінований. Суть його полягає у створенні підробного сайту певної 

організації, на котрий заманюються потенційні жертви. Тут шахраї пропонують користувачам (з 

врахуванням знань психології) провести деякі операції самостійно.  
Багаточисельні попередження, котрі практично щоденно з’являються в інтернет-мережі, роблять 

подібні методи шахрайства достатньо відомими. Тому тепер шахраї стали частіше використовувати key-

loggers – спеціальні програми, котрі відслідковують натискання клавіш і відсилають отриману 
інформацію по завчасно визначеним адресам. Фішинг-атаки актуальні не тільки для дальнього 

зарубіжжя, перша їх спроба на території СНГ була зареєстрована ще в 2004 році.  

Розглянемо особливості деяких видів фішингу.  
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Перший спосіб: для збирання карткових реквізитів про банківські картки користувачів 
створюються спеціальні (фішингові) сайти, які збирають цю інформацію під виглядом надання 

неіснуючих послуг. У 90 % випадків − це послуги з переказу коштів із картки на картку та поповнення 

мобільного рахунку. Нерідко фішингові веб-ресурси маскуються під сайти організацій, яким довірять 
користувачі, наприклад «Приват24», portmone.com, ukrposhta.com − фішингові сайти схожі на справжні 

не лише із дизайном, але й подібні електронною адресою.  

Також шахраї намагаються обирати популярні інтернет-ресурси, доменні імена котрих тільки на 

одну-дві букви відрізняються від розкручених порталів, котрі продають товари або надають послуги. На 
цих сайтах клієнтам пропонується ввести реквізити платіжної карти для оплати будь-якої послуги. Але 

фактично послуга не надається, а виконується тільки збір даних про платіжні карти клієнтів для їх 

наступного використання (В. Довганич, начальник управління інформаційної безпеки ПУМБ) [9]. 
Наприклад, у серпні 2017 року в мережі інтернет був запущений фішинговый сайт − клон популярного 

сервісу «Приват24». Метою його створення було виманювати у клієнтів популярного державного банку 

їх паролі доступу в інтернет-банкінг з номерами телефонів (Асоціація ЕМА) [10]. Адреса підробного 

сайту (http://pb24corp.at.ua) несуттєво відрізнялася від оригінального (privat24.ua). 
Враховуючи зростання поінформованості користувачів банківських та інтернет послуг про 

кібершахрайство, злочинці в свою чергу стають ще більш винахідливими. Наприклад, адресний рядок 

деяких шахрайських веб-ресурсів починається з https, що говорить про «захищене з’єднання». 
Відсутність «s» в адресі (http, а не https − уточнено нами) − одна з ознак фішингового сайту, так як 

легітимні ресурси завжди встановлюють безпечне інтернет-з’єднання. Однак деякі шахраї навчились 

створювати сайти з https, тим самим підвищуючи для користувача ризик потрапити в їх пастку. Тому 
відсутність «s» − ознака шахрайського сайту апріорі, але й присутність «s» в електронній адресі − це ще 

не ознака легітимного сайту. Про цю різницю важливо пам’ятати, − відзначають спеціалісти ЕМА [1]. 

Також шахраї змінюють реквізити на потрібні на сторінках волонтерських організацій, котрі 

займаються наданням допомоги важкохворим людям, воїнам АТО тощо. Тому перед перерахуванням 
грошей для допомоги громадянам необхідно спочатку телефоном уточнити номер рахунку цієї 

організації (фізичної особи). 

Другий спосіб фішингу − створення тимчасових сайтів з розміщеною на них інформацією про 
певні товари чи послуги, котрі продаються, як правило, за суттєво заниженими цінами. При 

встановленні зв’язку за вказаним на сайті телефоном продавець пропонує провести попередню оплату 

(перерахувати завдаток) за товар, котрий за ціною є значно дешевшим за аналогічні моделі в магазинах. 
Після перерахування коштів сайт видаляється, зв’язок із продавцем припиняється [10].  

Надамо деякі рекомендації власникам платіжних карт щодо мінімізації можливостей та 

уникнення заподіяння шкоди їх фінансовим ресурсам внаслідок вчинення даного виду інтернет-

шахрайства.  
1. Особам, які стали жертвами шахраїв, фахівці Національної поліції та банківські працівники 

радять оперативно звертатися за допомогою до кіберполіції. 

2. Завжди потрібно звертати увагу на URL (адрес) сайту, на котрому громадяни роблять 
придбання товарів. Оплачувати можна тільки на тих сторінках сайтів, котрі використовують захищене 

з’єднання – протокол https (значить secured). При оформленні (відкритті) нової платіжної картки в 

банку, поцікавтесь, чи підтримує вона захист 3-D Secure (банк пов’язує користування платіжної картки 

з номером мобільного телефону клієнта). В інтернет-мережі рекомендується розраховуватися тільки 
такими банківськими картками. Причому спеціалісти рекомендують оплачувати товар тільки на сайтах, 

котрі також підтримують протокол 3-D Secure. Зрозуміти це легко: користувачеві не вдасться навіть 

ввести номер платіжної картки і оплатити сайту за придбання товару. Спочатку портал відправить на 
номер мобільного телефону клієнта вказаного банку sms-повідомлення із спеціальним кодом, і тільки 

після того як користувач його введе, здійсниться проплата грошей (Є. Міщенко, спеціаліст сектору 

безпеки управління платіжних карт «Банку Нацкредит») [9]. 3-D Secure – це підстраховка на будь-який 
випадок користування грошима при оплаті через інтернет. Якщо після такого списання грошей шахраї 

якимось способом все ж таки вкрадуть кошти у клієнта банку, їх зобов’язана компенсувати власнику 

банківська установа. 

3. Використовувати тільки перевірений веб-сервіс, до послуг котрого користувач звертається не 
вперше. С. Березюк, працівник підрозділів протидії злочинам в сфері електронної комерції кіберполіції 

рекомендує перед тим як скористатися сайтом, перевірити інформацію про нього: вивчити відгуки 

користувачів, чорний список ЕМА, форуми, де потерпілі обмінюються інформацією про шахрайські 
ресурси [1], тобто, перевірити репутацію сервісу в інтернеті. Якщо користувач не знайшов інформації 

про компанію, котра надає послуги, немає про неї відзивів користувачі − мова йде про шахрайський 

ресурс. Нерідко можна виявити негативні відзиви тих користувачів, хто вже став жертвою шахрайського 
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ресурсу. Не полінуйтесь затратити декілька хвилин і переконатися, що у обраного вами сервісу є 
позитивна репутація, історія та «стаж роботи». 

4. Зверніть увагу на домен реєстрації сайту (це повинен бути домен.ua, котрий можна 

зареєструвати тільки при наявності торгової марки). Якщо український сервіс зареєстрований не на 
домені.ua, то потрібно, на думку Р. Федоровської, керівника EMA Academy, одразу ж шукати інший. 

Справа в тому, що шахраям невигідно використовувати цей домен − тільки його реєстрація займає 1,5 

роки, при цьому ще треба мати обов’язково торгову марку [1]. 

5. Перевірити дату і термін реєстрації сайту (для цього існує безплатний сервіс whois). Якщо 
сервіс зареєстрований недавно і терміном всього на рік − він шахрайський. Також в ЕМА радять 

перевіряти незнайомі ресурси на сайті цієї організації: на порталі Асоціації існує два списки платіжних 

веб-сервісів, один з яких − чорний список шахрайських сайтів. 
6. Спілкуватися з працівниками банку за номером мобільного телефону, який починається на 

0800… або вказаний на платіжній картці (банкоматі). 

Висновки. На основі проведеного аналізу спеціальної літератури, рекомендацій фахівців та 

сучасних інтернет-публікацій з піднятої проблеми можемо зробити наступні узагальнення щодо 
удосконалення способів боротьби з випадками шахрайства з використанням викрадених реквізитів 

платіжних карт: 

 потрібно завжди бути уважними при користуванні інтернет-банкінгом. Власникові 
доцільно підключитися до SMS-банкінгу і отримувати повідомлення про всі операції з готівковими 

коштами, які зберігаються на картці; 

 зберігайте окремо платіжну картку та її PIN-код; 
 не розраховуйтесь в інтернеті зарплатною карткою. Замовте у банку до неї спеціальний 

(другий) пластик для транзакцій і перераховуйте на нього невеликі суми для здійснення платежів в 

інтернет-мережі; перераховувати на неї гроші тільки тоді, коли збираєтесь робити покупки, причому 

невеликі суми. В цьому випадку навіть при успішній інтернет-атаці шахраїв збиток виявиться не надто 
великим; 

 не залишайте в інтернеті номер телефону, котрий зв’язаний з платіжною карткою. В 

ідеалі потрібно мати окремий телефон для здійснення операцій по банківській картці, котрий знає 
тільки власник; 

 не надавайте реквізити картки (номер картки, її термін дії, пін-код, CVV-код (три чи 

чотири цифри на зворотному боці картки), в тому числі по телефону, третім особам – ні працівникам 
торгівлі, ні навіть банку, котрий випустив пластикову платіжну картку (працівник банку ніколи не буде 

телефонувати, щоб уточнити особисті дані користувача банківських послуг); не рідше раз в місяць 

змінюйте (наприклад, через банкомат) свій PIN-код; 

 ніколи не давайте свою картку в руки стороннім особам. Якщо даєте картку в магазині 
або інших суб’єктах господарювання для проведення розрахунку, − не випускайте її з виду;  

 встановіть ліміт на платежі у торговій мережі та в інтернеті (обмежте можливий масштаб 

крадіжок);  
 перепишіть у блокнот код безпеки для розрахунків в інтернеті (CVV2/CVC2 код) і 

заклейте його на картці папером, щоб його не змогли переписати сторонні особи під час розрахунку 

карткою; 

 повністю заблокуйте проведення платежів по платіжній картці в інтернеті. Деякі банки 
сьогодні забороняють (блокують) оплату VIP-картками в інтернеті (Gold, Platinum, Premium); 

 замовте банку послугу щодо випуску картки не з магнітною смугою, а з чіпом (вони 

коштують на 30-50 грн дорожче, але зате набагато безпечні при користуванні). До цього часу у світі не 
було зареєстровано жодного випадку взлому або підробки чіпу; 

 з метою мінімізації випадків нападу на карткові рахунки під час покупок в інтернеті та 

для надійного захисту коштів клієнтів багато банків пропонують активувати послугу 3D-Secure, котра 
гарантує здійснення покупок тільки власником картки. Таким сервісом вже користуються біля 95 % 

суб’єктів торгівлі в інтернет-мережі (Є. Демянов, директор департаменту продуктів і маркетингу для 

роздрібних клієнтів «Райффайзен Банка Аваль»); 

 щоб вбезпечити клієнтів банку, фінансова установа також може встановити 
користувачам незначний ліміт по платежам в інтернеті. Якщо клієнт й стане жертвою карткових 

шахраїв, то вони не зможуть викрасти більше, ніж на 100 грн. Коли ж людині дійсно потрібно буде 

оплатити більш вартісний товар в інтернет-мережі, власнику карти достатньо тільки зателефонувати в 
call-центр і збільшити ліміт (А. Шаперенков, заступник голови правління, директор банку VAB Банк) 

[9]. 
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Активно здійснюється профілактика шахрайств з платіжними картками й правоохоронцями 
підрозділів кіберполіцї Національної поліції − вся інформація про нові схеми шахрайств публікується 

на відомчому та регіональних сайтах. 

Отже, чим більша кількість власників платіжних карток будуть знати існуючі способи 
шахрайства з цим банківським інструментом, тим даний вид злочину матиме мінімальну можливість 

для реалізації або зникне зовсім. 

 

Література: 
1. Карточные мошенники научились по-новому воровать деньги у украинцев [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: .  

2. Смаглюк О.В. Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 

кримінально-виконавче право» / О.В. Смаглюк. – Київ, 2004. – 19 с.  

3. Кравченко О.В. Психологічні особливості шахрайства: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О.В. Кравченко. – Харків, 2005. – 
21 с.  

4. Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими 

ресурсами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В.Р. Мойсик. – Київ, 2002. – 17 с.  

5. Патик А.А. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та 

розслідуванні майнових злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 

діяльність» / А.А. Патик. – К., 2011. – 18 с.  

6. Крикливий Р.М. Підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та 
адвокатура» / Р.М. Крикливий. – Одеса, 2011. – 20 с.  

7. Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю.Л. Шуляк. – Київ, 2011. – 22 с.  

8. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 000 слов /Владимир Карлович Мюллер. – 21-е изд., 

испр. – М.: Рус. яз., 1987. – С. 655. 
9. Лысенко Е. Шесть приёмов против карточных мошенников в Украине / Елена Лысенко 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesti.ua/poleznoe/23667-kak-ukraincam-uberech-

bankovskie-karty-ot-moshennikov. – Название с экрана. 

10. Появился клон Приват24, выуживающий пароли [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://newsyou.info/poyavilsya-klon-privat24-vyuzhivayushhij-paroli 

 

Забезпечення доступу до інформації в умовах надзвичайних (типових та нетипових) 

адміністративно-правових режимів 

 

Веселов М.Ю. 

 кандидат юридичних наук, доцент 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін КФ  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 
Інформаційний простір, постійно розширюючись і відіграючи дедалі важливішу роль у житті 

людей, формує новий життєвий простір у вигляді цілісного поля, усередині якого індивіди взаємодіють 

між собою. Специфіка його полягає в розірваності двох рівнів буття: реального й віртуального, що 

зумовлює нові норми й ситуації існування. Набуваючи глобального характеру, інформаційні технології 
сприяють розширенню комунікацій і формуванню єдиного комунікативного простору, у рамках якого 

формуються свої особливі закони та норми поведінки й світосприйняття [1, с. 10-11]. О. П. Дурбас 

відзначає, що поняття «інформаційний простір» поєднує два терміни: «простір» та «інформація» 
[2, с. 224]. У свою чергу Л. П. Коваленко до основних елементів «інформаційної сфери» відносить 

а) інформацію, в тому числі інформаційні ресурси (документи, банки й бази даних, архіви, бібліотеки, 

музейні фонди тощо) й б) інформаційну інфраструктуру (організаційні структури, що забезпечують 
збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження, пошуки й передачу інформації, а також гарантують 

http://vesti.ua/poleznoe/23667-kak-ukraincam-uberech-bankovskie-karty-ot-moshennikov
http://vesti.ua/poleznoe/23667-kak-ukraincam-uberech-bankovskie-karty-ot-moshennikov
https://newsyou.info/poyavilsya-klon-privat24-vyuzhivayushhij-paroli
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інформаційну безпеку; інформаційно-телекомунікаційні структури; інформаційні, комп’ютерні й 
телекомунікаційні технології; системи засобів масової інформації) [3, с. 343].  

Таким чином, розглядаючи інформаційну сферу у якості об’єкту адміністративно-правового 

регулювання, її можна визнати як поєднання двох складових: 1) «матеріальної», яку утворюють норми, 
що встановлюють так званий правовий статус тих чи інших видів інформації та різновидів носіїв такої 

інформації; 2) «процесуальної», яку утворюють норми, що встановлюють певний інформаційно-

правовий режим обігу інформації (утворення, збирання, зберігання, користування, розповсюдження 

такої інформації тощо) та інформаційної безпеки (діяльність суб’єктів інформаційних правовідносин, 
спрямована на захист їх прав та інтересів від порушень з боку інших суб’єктів інформаційних 

відносин). Зазначена сукупність вказаних елементів знаходиться у безпосередньому зв’язку з 

конституційними правами особи на інформацію (ст.ст. 32, 34 та 50 Конституції України). Здійснення 
цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам тощо. О. П. Дурбас дуже 

слушно підкреслює, що існує загальне розуміння проблеми масового інформаційного впливу на 

свідомість і поведінку людей. Активно досліджуються деструктивні наслідки маніпулювання 
суспільною думкою за допомогою інформаційних методів і каналів впливу [2, с. 224]. Особливо гостро 

ця проблема проявляється за умов дії так званих особливих (надзвичайних типових та нетипових 

(«гібридних») адміністративно-правових режимів.  
До першої групи (типових) ми відносимо правовий режим надзвичайного стану; правовий 

режим воєнного стану; до другої групи («гібридних») – режим у районі проведення антитерористичної 

операції; правовий режим на тимчасово окупованій території України; особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей; правовий режим території, що 

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо. 

Л. І. Рудник переконує, що складовими поняття «доступ до інформації» є такі конструкції як 

«отримання можливості обробляти інформацію», «порядок одержання, використання, поширення і 
зберігання інформації», «надання дозволу на ознайомлення з інформацією і т. ін. [4, с. 211-213]. Проте в 

умовах дії на території України або окремих її місцевостей перерахованих особливих адміністративно-

правових режимів забезпечення та реалізація доступу до інформації суттєво змінюється. Законодавство 
містить низку вимог, які додатково висуваються як до фізичних (юридичних) осіб, так і до органів 

публічного адміністрування, в тому числі й спеціально утворених (наприклад, військове командування, 

військові адміністрації, Антитерористичний центр та координаційні групи при Службі безпеки 
України), щодо реалізації права доступу до інформації та інформаційної взаємодії (комунікації). Це 

безумовно здійснюється заради захисту національних інтересів, запобігання соціального напруження, 

деструктивної, девіантної поведінки та провокацій серед населення, проведення розвідувальних та 

контррозвідувальних заходів з боку криміналітету, ворожих антидержавних, терористичних організацій 
тощо. 

Наприклад, деякі американські фахівці звертають увагу на дотримання гарантій щодо осіб, 

стосовно яких збираються персональні дані. Зокрема такі особи мають бути повідомлені про мету 
передбачуваної обробки, обов'язковий чи добровільний характер такого збору даних, наслідки 

неспроможності відповісти та запитання, право доступу до таких даних та можливість виправляти дані 

відносно себе тощо. Директива Ради вимагає від країн-членів прийняти закони, які б гарантували 

кожній особі індивідуальний доступ і можливість виправляти оброблену щодо неї інформацію. Але таке 
право доступу може бути обмежене для захисту національної безпеки, забезпечення кримінального 

переслідування та публічної безпеки [5, с. 93]. Таке право для національного законодавця передбачено 

пунктом 43 Директиви Європейського Парламенту і Ради від 24.10.1995 р. № 95/46/ЄС «Про захист 
фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» [6]. 

В умовах дії особливих правових режимів можна простежити встановлення додаткових підстав 

для збирання, обробки та зберігання інформації про особу (персональних даних). Зокрема закони 
встановлюють особливі режиму в'їзду і виїзду до територій або місцевостей (районів), де діє особливий 

адміністративно-правовий режим (п. 1 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про правовий режим надзвичайного 

стану»; ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України»). Інформація про осіб, які в’їжджають на тимчасово 
окуповану територію України або виїжджають з неї, вноситься уповноваженими службовими особами 

підрозділу охорони державного кордону до відповідної бази даних (п. 36 Порядку в'їзду на тимчасово 

окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.06.2015 р. № 367).  

Слід зазначити, що систематизованого переліку обмежень та заборон права доступу до 

інформації в умовах дії особливих надзвичайних правових режимів в наукових роботах або іншій 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

67 

навчальній літературі ми не знайшли. Категорично казати про те, що це питання цілком було 
виключено з поля зору наукової спільноти не можна. Наприклад, С. О. Кузніченко було з’ясовано, що 

до адміністративно-запобіжних заходів у змісті надзвичайних адміністративно-правових режимів 

відносяться особливі правила користування зв’язком і передачею інформації через комп’ютерні мережі 
[7, с. 21]. С. О. Магда у своєму дослідженні зазначає, що право на інформацію в умовах дії 

надзвичайних адміністративно-правових режимів набуває особливого значення в ході реалізації 

уповноваженими органами відповідних заходів, а також у відповідних умовах особливого значення для 

громадян набувають такі гарантії як належне інформування про реальний стан речей в зоні дії того чи 
іншого надзвичайного режиму [8, с. 17]. Але ці наукові започаткування та умовиводи не створюють 

цілковитого комплексного уявлення про зміст та характер змін, які вносяться законами (у зв’язку з 

введенням того чи іншого особливого правового режиму) до обсягу реалізації права на інформацію. 
Необхідно вказати, що зміст надзвичайних (типових та нетипових) адміністративно-правових 

режимів включає не лише адміністративно-запобіжні заходи та обмеження, а й покладає додаткові 

обов’язки на спеціальні органи публічного адміністрування. Наприклад, забезпечення населення 

необхідною інформацією про радіаційний стан території, що зазнала радіоактивного забруднення 
(ст. 10 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи»); про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей (п. 2 ч. 4 ст. 21 
Закону України «Про інформацію»); про вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 17 Закону України 

«Про боротьбу з тероризмом») тощо. Крім того, потрібно удосконалювати способи забезпечення 

інформаційних, культурних зв’язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій 
території, у зоні проведення військових дій і т. ін. 

Визначення системного переліку заходів та змін, що відбуваються у правовому регулюванні 

інформаційних правовідносин в умовах уведення надзвичайних (типових та нетипових) правових 

режимів становить перспективний напрямок наших подальших досліджень. 
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Останнім часом все більше зростає питання захисту програмного забезпечення від зломів. 

Регулярно з'являються повідомлення про великі витоки даних за підсумками кібератак. У минулому 

році говорили про кібервикрадення  80 млн. доларів з банку в Бангладеш. Також великою історією 
стали два витоки даних у Yahoo, що ледь не призвело до зриву продажу Yahoo. 

Це тільки деякі прояви діяльності чорного хакерського ринку, на якому продаються викрадені 

цифрові продукти. У міру поширення цифрових технологій в повсякденному житті проблема буде 
тільки рости. Якщо раніше в основному крали електронні гроші з електронних рахунків, то тепер до 

мережі підключається величезна кількість пристроїв, аж до автомобілів. Для хакерів тут відкриваються 

нові можливості.  

Звичайно, противагою цьому може бути зустрічний процес - технологічне вдосконалення 
захистів. Проблема в тому, що виробники погано мотивовані до впровадження такого роду 

удосконалень. Вони більше зацікавлені в розробці нових продуктів, що означає більшу кількість коду, 

що потребує ретельного тестування. В середньому кожен новий програмний продукт налічує 14 
вразливостей. Кожна з вразливостей може бути використана для нелегального доступу.  

Сучасний комп'ютер, являє собою комбінацію компонентів, що походять з різних джерел - 

починаючи з комплектуючих і операційних систем і закінчуючи додатками. Кожен з компонентів може 
містити в собі несправності (допущені помилково або навмисно), які в сукупності створюють 

вразливість.  

Вразливість виникає з основ, на яких стоять інформаційні технології, з культури розробки 

програмного забезпечення, а також із суперечливих інтересів урядів. Однак зараз бурхливий розвиток 
кіберзлочинності починає змушувати компанії, уряди і наукові інститути до дій. 

Основні тези кібербезпеки сьогодення : 

Сучасним атакам практично не можна запобігти, тому зараз не менше зусиль потрібно 
направляти на підготовку команд реагування на інциденти. 

Кіберзлочинці - це не одинаки, це добре підготовлені, добре мотивовані і добре фінансовані 

організації. 
Вся інформація, яку ви знаєте про свою мережу і техніку - ніщо, якщо ви не знаєте, хто вам 

протистоїть. Тому вам потрібно встати на місце хакера і зрозуміти, що йому може бути цікаво в вашій 

компанії і як він може це отримати. 

Головне порушення кібербезпеки сьогодні - це відсутність комплексного підходу (люди, 
системи, процеси), ігнорування питань кібербезпеки з боку CЕО, зайва впевненість у безпеці. 

Раніше зловмисники атакували для шантажу або заволодіння грошовими коштами, сьогодні це 

використання інфраструктури жертви для атаки на третіх осіб, маніпулювання виборами або техногенні 
катастрофи. 

Кібербезпеку неможливо купити - її можна тільки побудувати. 

Всі погоджуються, що актуальність кібератак зростає. До 2007 року кібербезпека фінансувалася 

за залишковим принципом, тепер ми переходимо в стадію кіберстійкості. Зараз найбільш просунуті 
програми впроваджують ген кібербезпеки в кожен процес і пристрій, адже навіть кавоварка може бути 

використана для кібератак. 

Кіберризиків як таких не існує - всі вони пов'язані з ризиками втрати грошей, техногенної 
безпеки тощо. Обсяг світового ринку кібербезпеки за підсумками 2017 року сягне $ 120 млрд. За 

останні 13 років він виріс в 35 разів. 

 

Література: 
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Необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства є високий рівень кібербезпеки. Саме 
тому ефективне державне управління інформаційними ресурсами є важливою умовою забезпечення 

кібернетичної безпеки та реалізації виваженої державної політики у сфері інформатизації. 

 Таким чином, потребує подальшого розвитку механізм захисту приватного життя особи при 

користуванні кіберпростором, при автоматизованій обробці персональних даних. 
 Глобальний кіберпростір усе більшою мірою розглядається всіма державами світу як один із 

найважливіших безпекових пріоритетів, оскільки його, функціонування стає визначальним чинником 

розвитку економіки, військового, соціального та інших секторів [1, с. 119]. 
Різке падіння державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні, 

наслідком чого може стати повна залежність економіки, армії, населення від допомоги та прихильності 

сильних цього світу держав. Країна, яка не береже й не підтримує кіберпростір своє держави, потрапляє 

у васальну залежність від науки та економіки інших країн і втрачає здатність більш менш самостійно 
гарантувати свою безпеку. Тому одним із головних пріоритетів діяльності державної влади в Україні 

має стати кібернетична безпека в країні.  

Причому починати слід з системи державного управління, що забезпечує цілеспрямованість 
державної політики в цій галузі. 

Державне управління – цілеспрямований владно-організуючий вплив у межах права відповідних 

органів і їх посадових осіб на регулювання, контролювання і координацію відносин, що складаються в 
ході виконання функцій держави. 

Малиновський В.Я. вважає, що державне управління – це вид діяльності держави, суттю якого є 

здійснення управлінського організуючого впливу з використанням повноважень виконавчої влади через 

організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-
економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації 

державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації 

громадянами їх прав і свобод, надання державних послуг громадянам [2, с. 161]. 
 Ключовим елементом до забезпечення безпеки країни та захисту персональних даних громадян 

є високий рівень кібербезпеки. 

На даний час ми змушені говорити про відставання нашої держави від світових показників. Для 
зміни цієї тенденції необхідно проводити реформи у законодавчій сфері щодо забезпечення 

кібернетичної безпеки в Україні 

Як свідчить зарубіжний досвід, процеси реформування сектору безпеки з метою вдосконалення 

державного управління системою кібернетичної безпеки передбачають активізацію діяльності держави 
за такими напрямами: розробка та затвердження нормативних документів, переважно стратегій, 

положення яких визначають напрямки діяльності держави у сфері забезпечення кібернетичної безпеки; 

безпосереднє реформування системи управління сектором безпеки, що передбачає створення 
спеціалізованих підрозділів, управлінських структур з метою оперативної протидії кіберзагрозам; 

збільшення чисельності підрозділів, задіяних у системі гарантування кіберзахисту; проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо визначення реальних та потенційних кіберзагроз; 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері забезпечення транснаціональної 
кібернетичної безпеки.  

Аналіз законодавства більшість держав світу дозволяє робити висновок, що більшість з них 

мають фундаментальні акти законодавства - національні стратегії забезпечення кібербезпеки, 
положення яких визначають середньо- та довгострокові пріоритети діяльності уряду країни щодо 

розбудови системи захисту кіберпростору, деталізують завдання державних органів у вказаній сфері, 

визначають повноваження спеціальних підрозділів у складі військових формувань, які є 
відповідальними за гарантування захисту національного кіберпростору.  

Слушно вказує О. Баранов, що практично всі національні стратегії щодо забезпечення 

кібербезпеки і переважна більшість експертів пов`язують проблематику кібербезпеки саме з 

використанням у процесі людської діяльності комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж (до 
останніх належить і мережа Інтернет) [3, с. 57].  

Проте ще й досі Україна остаточно не визначилася із національною стратегією забезпечення 

кібернетичної безпеки, а міжнародні стандарти у сфері гарантування кібернетичної безпеки, на жаль, не 
впроваджені в національне законодавство.  
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Побудова дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів 
України чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування на 

динамічні зміни, що відбуваються у світі в сфері забезпечення кібернетичної безпеки [4]. 

  Отже, ефективне державне  управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в Україні є 
необхідною умовою розвитку інформаційного суспільства. Тому, розбудова дієвої системи 

кібернетичної безпеки є однією з найнагальніших завдань забезпечення національної безпеки України. 
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Глобальною світовою тенденцією сьогоденняє розширення та поглиблення розвитку 

інформаційної складової життєдіяльності людини і суспільства. Інформація стає ефективним 
інструментом керуючого впливу на соціальні системи та індивідів за схемою «керуючий вплив – 

бажаний результат», і саме цим визначається її важливість як чинника формування безпечного 

середовища у сфері суспільних відносин. Тому  однією із складових поняття  безпеки у широкому 

розумінні наразі визнається інформаційна (кібер-) безпека – стан захищеності життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, при якому запобігається завдання шкоди через 

неповноту, несвоєчасність та недостовірність поширюваної інформації, порушення цілісності та 

доступності інформації, несанкціонований обіг інформації з обмеженим доступом, а також через 
негативний інформаційно-психологічний вплив та умисне спричинення негативних наслідків 

застосування інформаційних технологій. 

В  Указі Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 

січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»» [1] йдеться про те, що кіберзлочинність стає 
транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і держави, а також 

про поширення в Україні випадків незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, 

поширення, персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі 
Інтернет. Зазначеним нормативно-правовим актом виконання завдання забезпечення інформаційної 

безпеки покладається на систему державних органів, серед яких – Національна поліція України. 

Завданнями Національної поліції у цій сфері, зокрема, є:  забезпечення захисту прав і свобод людини та 
громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі; запобігання, 

виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів; підвищення поінформованості громадян про 

безпеку в кіберпросторі.   

Особливо небезпечним інформаційний простір може стати для дітей, оскільки певні ресурси 
інтернету містять інформацію агресивного, жорстокого, аморального чи соціально небезпечного змісту, 

а надання переваги віртуального світу перед реальним справляє негативний вплив на психіку, фізичне і 

моральне здоров’я дитини, сприяє формуванню девіантної поведінки. Почасти підлітки, через вікові 
особливості психології та фізіології, поводяться у Мережі віктимно, навмисно провокуючи стосовно 

себе вчинення протиправних чи злочинних дій. Спеціалісти відзначають, що може йтися про 

встановлення незаконного контакту (грумінгу)  зловмисника і дитини із метою подальших злочинних 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=893
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дій;  кіберпереслідування;  он-лайн-насилля; шахрайство; порнографію тощо [2,  c. 337]. Крім того, 
значну небезпеку для дитини становить  формування т.зв. небажаного контенту, під яким фахівці 

розуміють матеріали непридатного для дітей чи протизаконного змісту – ті, які пропагують 

порнографію, наркотики, алкоголь, тютюнокуріння, екстремізм, ксенофобію, расизм, тероризм, 
національну, класову, соціальну ворожнечу, нерівність, асоціальну поведінку, насилля, агресію, суїцид, 

азартні ігри, шахрайство тощо [3,  с.19]. Наразі, на основі  аналізу звернень на Національну дитячу 

«гарячу лінію», можна констатувати  збільшення вірогідності таких небезпек для дитини в Інтернеті, як-

то: кібербулінг – цькування та переслідування в Інтернеті; «порно-помста» – публікування в 
соцмережах особистої інформації інтимного чи еротичного характеру без згоди власника інформації; 

екстремальні селфі – використання небезпечних місць в якості локацій для селфі (фотографій самих 

себе); «смертельні квести» – поширення груп в соцмережах, у  яких дітям та підліткам пропонується 
виконувати небезпечні для життя завдання [4]. Спеціалісти наголошують, що діти стають жертвами 

кіберзлочинів  через ігнорування певних правил інформаційної гігієни. Зокрема, найчастіше діти 

припускаються помилок, пов’язаних із: геотегінгом – позначенням власного географічного місця 

розташування в режимі реального часу; змістом акаунтів – поширення надміру інформації про себе і 
своє найближче оточення; невмінням відрізняти фейки від правдивої інформації, фішингової розсилки 

тощо. Крім того, особливістю підліткової свідомості є відсутність критичного мислення, нестійкість 

власних суджень. Для більшості із них першочергову цінність мають думки та оцінки друзів по 
інтернет-спільноті, а не авторитет  батьків чи вчителів.  За інформацією ЗМІ, протягом 2016-го року 

кількість звернень щодо небезпек для дітей в Інтернеті від дітей, батьків та небайдужих перевищила 45 

тис., у 2015-ому році –38 тис, у 2014-ому – 27 тис. [5]. 
Відповідно до законодавства, підрозділом Національної поліції, який наділений спеціальною 

компетенцією у сфері протидії кіберзлочинності, зокрема, злочинів, суб’єктом посягання яких є права 

дитини, є  Департамент кіберполіції НП України [6 ]. До складу Департаменту входять структурні 

підрозділи, які діють за міжрегіональним принципом та безпосередньо підпорядковані начальникові 
Департаменту. Відповідно до законодавства, Департамент забезпечує реалізацію державної політики у 

сфері протидії кіберзлочинності; здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва 

Національної поліції України та органів державної влади про стан вирішення питань, віднесених до 
його компетенції. Завдання Департаменту щодо протидії кіберзлочинам,  суб’єктом посягання яких є 

права дитини, визначено у Положенні про Департамент кіберполіції НП України, затвердженого 

наказом Національної поліції від 10.11.2015 № 85 [7]. Зокрема, це: участь у формуванні та забезпеченні 
реалізації державної політики щодо попередження та протидії кримінальним правопорушенням, 

механізм підготовки, учинення або приховування яких передбачає використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;  

сприяння в порядку, передбаченому чинним законодавством, іншим підрозділам Національної поліції 
України у попередженні, виявленні та припиненні кримінальних правопорушень.  Здійснюючи функції 

з виконання зазначених завдань, Департамент співпрацює з Департаментами превентивної діяльності та 

Карного розшуку Національної поліції України та їх територіальними підрозділами, Управлінням та 
територіальними ювенальної превенції, іншими органами та установами у справах дітей.  

Наразі одним із напрямів роботи Департаменту кіберполіції у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки дітей є протидія т.зв. «групам смерті», що набули широкого поширення в інтернет-просторі 

України, Росії, інших країн. Так, протягом  2017 р. Департаментом було вжито заходів, у результаті 
яких заблоковано 170 сторінок «суїцидальних» груп;  ідентифіковано 44 300 осіб як таких, що можуть 

бути учасниками «груп смерті»; безпосередньо від  самогубства врятовано 56 дітей – учасників квесту 

«Синій кит» та подібних до нього [8]. Але окремі аспекти цієї роботи потребують врегулювання на 
законодавчому рівні. Зокрема,  відсутні норми права, відповідно до яких кіберполіція чи інший 

державний орган могли би зобов’язати заблокувати ту чи іншу інтернет-спільноту. Наразі це можливо 

тільки у межах досудового розслідування  або через суд, і така процедура займає декілька тижнів чи 
місяців, але коли йдеться про блокування небезпечного для дітей акаунту у кіберпросторі – тут важливо 

зробити це найоперативніше.  

Зазначене вище актуалізує посилення роботи щодо навчання дітей і підлітків основам 

кібербезпеки; покращення взаємодії підрозділів Національної поліції України щодо забезпечення прав і 
свобод дитини, зокрема, права на безпечне інформаційне довкілля; удосконалення національного 

законодавства у цій сфері. 
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Згідно з військовими доктринами більшості країн світу, виділяються традиційні поля бою: суша, 

море, повітря, космос і кіберпростір, які у корені відрізняються від інших полів бою. Традиційні поля 

бою чітко визначені, відокремлені один від одного і розділяються державними кордонами і тому є 
локалізовані [1]. 

Останніми роками в інформаційному просторі багатьох країн обговорюється питання 

розв'язування кібервоєн – війн, в більшості випадків яких неможливо визначити не лише учасників, час 
їх початку і завершення, а й важко довести сам факт застосування кіберзброї. За своїми наслідками 

кібервійни можна порівняти з наслідками від застосування зброї масового ураження усіх видів. 

Зокрема, використання кіберзброї може бути замасковане під техногенні катастрофи, системні збої в 

роботі комп'ютерних мереж, автоматизованих систем тощо [2]. 
У сфері національної кібербезпеки держави головним військово-стратегічним завданням є 

забезпечення її стратегічної переваги за допомогою використання технологій електромагнітного 

спектру (ТЕС) для безумовного досягнення національних цілей в усіх областях при повному 
пригніченні можливостей потенційного супротивника реалізовувати власні спрямування. 

Відсутність геополітичних і природних меж для електромагнітного спектру дозволяє 

здійснювати активні операції з використанням ТЕС практично в будь-якому місці незалежно від 
існуючих державних кордонів. З урахуванням того, що швидкість передачі електромагнітного імпульсу 

впритул наближається до швидкості світла, ці операції можуть проводитися в режимі реального часу і 

здійснюватися у часі – від частки мілісекунди до днів і місяців. 

Надзвичайно важливо знати головну відмінність кіберзброї від інших типів озброєнь. Будь-яка 
складна кіберзброя може виступати як платформа, яка спочатку впроваджується в мережі і комп'ютери, 

потім здійснює шпигунські функції, а в потрібний момент активізується і виступає бойовим засобом, 

http://netfreedom.org.ua/de-kryyutsia-zagrozy-bezpetsi-ditei-v-interneti/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/nam_telefonuvali_diti_yaki_buli_geroyami_smertelnikh_kvestiv_direktorka_garyachikh_liniy_la_stradaukraina/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/830-2015-%D0%BF
https://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/2185548
http://www.osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/predstavnik_kiberpolitsii_pro_grupi_smerti_
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що руйнує роботу військових і цивільних об'єктів та інфраструктури. Кіберзброя, яка може бути 
використана в багатовимірних нелінійних війнах, може бути розділена на такі основні групи: 

1) мережева кіберзброя, для доставки якої до кінцевих об‘ектів використовуються різного роду 

мережі і, передусім, Інтернет в його класичному розумінні; 
2) комунікаційна кіберзброя, яка є програмним кодом, спотворюючим, блокуючим і 

підміняючим обмін сигналами між видаленим оператором і бойовим автоматизованим або 

роботизованим пристроєм. Завдяки цьому виду озброєнь може бути здійснене як руйнування об'єкту, 

так і перехоплення керування; 
3) передвстановлена кіберзброя, електронні пристрої, вмонтовані у високотехнологічні, 

автоматизовані і роботизовані озброєння. Вона побудована на базі мікропроцесорів та інших 

електронних компонентів, вироблених головним чином компаніями під юрисдикцією США, 
Великобританії і Тайваню. Відповідно в цій елементній базі знаходиться передвстановлений софтвер, 

який керує, і з високою вірогідністю містить різного роду "логічні бомби" та "закладки". 

Враховуючи темпи інтеграції інформаційних систем держави в економічну, політичну і 

соціальну сфери, забезпечення стійкості їхнього функціонування є ключовим елементом незалежності 
самої держави. Саме тому більшість світових держав, усвідомлюючи важливість цього питання, вже 

достатньо давно вносять відповідні корективи до своїх державних політик, які відображені у вигляді 

національних стратегій кібербезпеки або інформаційної безпеки, де окремим розділом виділяють 
кібербезпеку. 

Слід зазначити, що нині активно стала підніматися тема забезпечення не стільки кібербезпеки 

держави, а її кіберстійкості, під якою розуміється можливість її інформаційних систем здійснювати свої 
функції навіть в умовах безперервних внутрішніх і зовнішніх кібератак [3]. Реалізація стратегії 

забезпечення кіберстійкості держави традиційно включає такі етапи: 

1) профілактика системи кібербезпеки – створення автоматичного процесу керування 

профілактикою системи кібербезпеки; 
2) розробка плану – створення крос-функціональної команди вищого керівництва для 

планування регламенту заходів щодо кібербезпеки подій у контексті гіпотетичних атак; 

3) планування людського ризику – вивчення моделей і режимів кібератак з метою розробки 
індивідуального підходу до захисту активів компанії; 

4) отримання точних даних та їхня оцінка – зосередження на необроблених цифрах, а не точних 

оцінок і уникнення блокування їх аналізу. 
5) зниження ризиків кібербезпеки – інвестування заходів щодо зниження ризиків для захисту 

активів компанії, яким загрожує найвищий ризик; 

6) кіберстрахування – організація страхування кібербезпеки та отримання спеціалізованої 

допомоги у разі кібератаки; 
Такий підхід до реалізації стратегії кібербезпеки є найбільш актуальним для критичних 

інфраструктур держави (енергетика, держкерування, воєнізовані об'єкти). Безумовно, реалізація таких 

проектів неминуче пов'язана з практичною реалізацією таких аспектів: 
1)  питання нормативно-правового характеру, пов'язані з термінологією і законодавчою базою, 

визначення кіберпростору як простору ведення війни, нормативно-правового забезпечення державної 

політики в області створення і функціонування підрозділів спеціального призначення; 

2) питання організаційного характеру - створення, функціонування, взаємодія, керування і інше 
[4]; 

3) питання технічного характеру - системи перехоплення і зберігання метаданих, їх індексації, 

автоматизованої обробки і видачі уповноваженим державним структурам [5]. 
Лідери кіберпростору зрозуміли, що кіберактиви держави провокують на різні варіанти реалізації 

дистанційних атак, перехват керування та захисту, які раніше були неможливі для традиційних військових 

операцій. У взаємо-зв'язаному світі, де істотні досягнення в сфері комунікаційних технологій були звичною 
справою, можливості і зброя у кіберпросторі стали ще більш вражаючими. 

Кібероперації сьогодні можуть бути здійснені в усіх областях ведення бойових дій: у повітрі, 

космосі, кіберпросторі, на суші і морі. Саме тому доктрини для повітря і космічного простору 

залишаються актуальними і застосовними до сфери кіберпростору. 
Кібернавчання повинні здійснюватись відповідно до вимог запланованих документів, в окремих 

випадках – за вказівками відповідних посадовців [6]. Основними умовами підготовки і проведення 

кібернавчаннь є: 
4) всебічне оцінювання характеру можливих наслідків інформаційно-технічних дій атакуючої 

сторони; 

5) практичний досвід нейтралізації групових і масових кібератак. 
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У ході кібернавчань повинні відпрацьовуватися заходи щодо забезпечення необхідної стійкості 
функціонування критично важливих об'єктів національної інфраструктури в умовах інформаційно-

технічної дії вірогідного супротивника, у тому числі: 

1) приведення служб інформаційних технологій та інформаційної безпеки в стан, оптимальний 
для своєчасного припинення, виявлення і нейтралізації відомих і невідомих раніше кібератак; 

2) визначення оптимальних способів скорочення термінів приведення в різні міри готовності 

критично важливих інформаційних об'єктів національної інфраструктури; 

3) усунення раніше виявлених недоліків і зауважень. 
Впровадження у реальному секторі відповідної інфраструктури держави розглянутого 

комплексу питань що сприятиме підвищенню рівня спеціальної підготовки керівного складу і підлеглих 

органів управління, сил і засобів кібербезпеки для забезпечення надійної стійкості функціонування 
критично важливих об'єктів національної інфраструктури держави в умовах вірогідних інформаційно-

технічних дій супротивника. 
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 «На сьогодні можна спостерігати наступний перехідний період функціонування людства в 

соціумі до інформаційного суспільства та суспільства високих технологій. Інформаційні технології, 
виходячи на промисловий рівень, наділяють інформацію новими функціями засобів виробництва, 

сировинної бази, видами продуктів та товарів повсякденного вжитку. Дані зміни несуть за собою 

втручання в усі сфери державної життєдіяльності (економічні, політичні та ін.) навіть змінюючи  
соціум, як інститут». Разом з глобальним оцифровуванням змінюється звична парадигма соціальної 

реальності пов’язаної з доставкою, обробкою, контролем фінансових операцій, що циркулюють у 

глобальній мережі.  Одним із таких продуктів саме у фінансовому секторі стала криптовалюта [9 c. 17]. 

Криптовалюта - це новий, експериментальний тип грошей, цифровий актив, облік і емісія якого 
децентралізовані. Створення криптовалюти належить розробнику або групі розробників під 

псевдонімом Сатоши Накомото у жовтні 2008 року. Криптовалюта заснована на математиці і працює на 

програмному забезпеченні з відкритим кодом, підключаючись до глобальної мережі Інтернет. Надійно 
захищена від підробок завдяки алгоритму гешування, а вся інформація про транзакції в будь-який час 

доступна користувачам у відкритому вигляді. Однак, разом із своєю основною функцією модернізувати 
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та полегшувати здійснення операцій в платіжній системі, криптовалюта складає досить спірне питання 
стосовно своєї законності. 

Економічна природа криптовалюти наразі активно вивчається за кордоном і серед останніх 

наукових робіт можна виділити статтю Метью Понсфорда «Порівняльний аналіз біткоіну та інших 
децентралізованих віртуальних валют: правове регулювання в КНР, Канаді і США» [1], в якій автором 

співставлено діаметрально протилежні підходи до їх регулювання, окреслено можливі загрози та 

перспективи від їх використання. Також дослідженню функціональних можливостей нової форми 

грошей та особливостям її ціноутворення була присвячена публікація колективу польських науковців 
під назвою «Коливання цін і використання біткоіну» [2]. На даний момент саме Bitcoin є найбільш 

розповсюдженою з-поміж близько шістсот криптовалют у світі, у зв’язку з цим саме на його прикладі 

зазвичай вивчається роль та можливості цифрових грошей. 
У словнику порталу Investopedia.com зазначається, що «криптовалюта – це цифрова або 

віртуальна валюта, що використовує криптографію для забезпечення безпеки» [3]. На думку Е.Ю. 

Молчанової та Ю.М. Солодковського, криптовалюта – це «фідуціарна цифрова валюта, валютний курс 

якої встановлюється на підставі вільно плаваючого режиму як результату попиту і пропозиції на 
валютному ринку з повною відсутністю контролю з боку центробанків» [4, с. 63]. 

Нова електронна валюта являє собою цифровий актив з дуже високою системою захисту. 

Завдяки технологіям, які лягли в основу системи цифрової валюти, Bitcoin має кілька значних 
відмінностей від інших електронних грошей. 

Децентралізація. Криптовалюта належать тільки їх законним власникам і не має певного центру 

емісії. Для роботи таких цифрових активів немає необхідності в головному регулюючому органі 
кредитної системи країни, тобто в центральному банку, який би здійснював контроль за фінансовими 

інститутами в системі. Випуск нових коінів в обіг відбувається в Мережі незалежно від державної 

банківської системи. Емісія Bitcoin здійснюється автоматично, як би сама собою, а її темпи пов'язані з 

ростом самої платіжної системи. 
Прозорість. Завдяки технології криптовалюти, всі операції з електронною готівкою зберігаються 

в базі безстроково, так що будь-який користувач мережі має можливість перевірити баланс 

криптогаманця, а також всі транзакції, вчинені в платіжному акаунті, знаючи тільки його номер.  
Максимальний захист. Криптовалюту не можна підробити. 

Анонімність операцій. Номер гаманця, набір символів – це те, що знають про вас інші 

користувачі системи. Анонімність підвищує привабливість криптовалюти з точки зору оподаткування, 
входу в тіньовий сектор економіки. 

Швидкість та зручність. Відкрити рахунок в банку набагато складніше, ніж електронний 

гаманець. При цьому, швидкість операцій, що здійснюються з криптовалютою набагато вища, а комісія 

– менша. 
Незалежність. Державні органи не регулюють оборот криптовалюти. Незважаючи на численні 

переваги, система також має свої недоліки: 

 не досить широке розповсюдження. Використовувати Bitcoin для оплати можна поки що 

тільки в певних сферах, а в більшості – за кордоном. 

 коливання курсу і ризики. Через те, що в системі Bitcoin випущено обмежену кількість монет, 
всілякі великі угоди можуть викликати досить сильні курсові коливання. Ціна Bitcoin, в свою чергу, 

залежить тільки від попиту користувачів системи. 

 непередбачуваність. Поки що Bitcoin вдало подолав свою початкову стадію розвитку. 

Передбачити його подальший розвиток досить непросто [5]. 
Правовий статус системи Bitcoin в країнах світу різний. У деяких країнах офіційно дозволені 

операції з Bitcoin, іноді віртуальну валюту визнають в якості розрахункової грошової одиниці. В одних 

країнах (наприклад, в Японії) Bitcoin є законним платіжним засобом з податком на покупку. В інших - 

(наприклад, в Китаї) операції з Bitcoin заборонені для банків, але дозволені для фізичних осіб.  
В Європі схиляються до того, що Bitcoin – гроші, відкрито цього не визнаючи. Франція до 

bitcoin відноситься стримано, особливо після недавніх терактів, Німеччина більш лояльна, допустивши 

Bitcoin як «особисті грошові кошти». Суд Євросоюзу у 2013 – му році прирівняв Bitcoin до традиційних 
валют, скасувавши у ній оплату ПДВ. 

Знизити популярність Bitcoin можуть податкові служби. Нещодавно в Норвегії влада заявила, 

що Bitcoin вони вважають активом, а не валютою і тому за цей актив необхідно буде заплатити податок. 

У Сінгапурі існує податок на використання Bitcoin 7%. 
Питання податку на використання Bitcoin вирішується зараз в Індії, Японії і Франції.  
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Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю користувачів з різними біткоін-гаманцями [6]. 
Не зважаючи на широке поширення Bitcoin, в національному законодавстві повністю відсутні будь-які 

норми, які б регулювали їх обіг. Проте є лист-роз’яснення Національного Банку України від 10.11.2014, 

в якому він розглядає «віртуальну валюту/ криптовалюту» Bitcoin як грошовий сурогат, який не має 
забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на 

території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства [7]. У 

ст.1 Закону України «Про Національний банк України» грошовий сурогат визнається як будь-які 

документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг 
не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, 

крім валютних цінностей [8]. Відповідно, висновок НБУ не має правових підстав, адже Bitcoin не має 

нічого спільного з грошовими знаками. 
Таким чином, криптовалюта є новою формою електронних грошей, правовий статус якої ще 

перебуває у стадії формування. Потрібен час, щоб їх було визнано та сформовано необхідні економічні 

та юридичні передумови існування і подальшого розвитку. На сьогодні в Україні не сформовано позиції 

законодавця щодо легітимності обігу криптовалют, але вони все більше входять у повсякденне життя. 
В нашій країні здійснює свою діяьність найбільше серед країн СНД біткоін-агенство Kuna, 

одним з проектів якого є криптовалютна біржа. Також розгорнуто діяльність ряду значних 

дивелоперських та дослідних компаній, нприклад Distributed Lab [10 с. 85]. 
Отже, криповалюти на сучасному етапі є об’єктивною реальністю, забороняти їх обіг – 

створювати підґрунтя для розвитку тіньового бізнесу за допомогою новітнього фінансового 

інструменту. Тому обіг криптовалют в Україні вимагає законодавчого врегулювання. На наш погляд, 
законодавство, що регулює обіг електронних грошей в Україні, повинно містити норми, які б 

нормативно визначали правовий статус криптовалют щодо регулювання їх обігу як специфічного виду 

електронних грошей.  
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Інтеграція сучасних інформаційних технологій створює умови для виникнення як локальних, так 

і національних кіберфізичних систем. Кіберфізичні системи (Cyber-Physical System, CPS) ‒ це системи, 

до складу яких входять природні об’єкти та штучні підсистеми, що дозволяють визначати їх як єдине 
ціле [1]. У CPS зв’язок і координація дій між обчислювальними та фізичними ресурсами забезпечується 

на новому, більш ефективному, у порівнянні із звичайними автоматизованими системами, рівні. Цикл 

управління у таких системах передбачає як вплив обчислювальних систем на фізичні процеси, так і 
навпаки, вплив розвитку фізичних процесів на процедури обчислювання. Таким чином, CPS – це 

автоматизовані системи, у яких співіснують два типи моделей. З одного боку це традиційні інженерні 

моделі, а з іншого – комп’ютерні моделі. Це пояснюється тим, що обчислювальні засоби реалізуються 

як складова  фізичних систем і пристроїв. 
Сучасні CPS виникли як результат розвитку вбудованих розподілених систем, що функціонують 

у режимі реального часу. Область їх використання поширюється на такі важливі види людської 

діяльності, як управління промисловим виробництвом, транспортними системами, енергопостачанням, 
збройними силами та іншими силовими структурами. Стрімке зростання їх складності та зміна 

архітектури обчислювальних процесів надає передпосилки для стрімкої зміни парадигми 

інформаційного захисту. Таким чином, питання інформаційної безпеки CPS потребує значної уваги з 
боку держави, особливо у аспекті законодавчого регулювання. 

Сьогодні найбільший вплив на стратегію технологічного розвитку Європи має Німеччина. У 

відповідній концепції “Індустрія 4.0” [2] наголошується, що поява кіберфізичних систем стосується не 

тільки технічних засобів, а й суспільства у цілому. Під час їх створення обов’язково мають братись до 
уваги соціокультурні аспекти проблеми з урахуванням усіх боків розвитку суспільства. Очікується, що 

створення повноцінних CPS призведе до на стільки ж значних змін , як і поява всесвітньої комп’ютерної 

мережі. 
У країнах Заходу, у недалекому майбутньому, передбачається поява таких перспективних, як 

національних, так і наднаціональних кіберфізичних платформ, що включають Інтернет речей, Інтернет 

людей та Інтернет сервісів. Інтернет речей (Internet of Things and Services) [3] – це технологія, що 

спрощує життя людей, дозволяючи їм керувати технічними побутовими засобами через доступні 
інтерфейси, наприклад, за допомогою комп’ютерів, смартфонів тощо. Під Інтернетом людей (Internet of 

People, IoP) [4] розуміється технологія майбутнього, яка дозволить адаптувати навколишнє середовище 

до вимог комфортного життя конкретної людини без її особистої участі. Якщо перша технологія вже 
реалізується у багатьох розвинених регіонах світу, то друга – існує лише як сукупність намірів і до 

кінця не сформульована. Що ж стосується Інтернету сервісів, то сьогодні це, насамперед, доступ до 

інформаційних ресурсів, мережна торгівля, освіта тощо. Коло сервісних послуг у глобальній мережі 
постійно удосконалюється та розширюється. 

Можливість практичного створення реальних кіберфізичних систем обґрунтовується, по-перше, 

зростанням числа пристроїв із вбудованими мікропроцесорами і засобами зберігання даних, по друге, 

інтеграцією Інтернету, технічних систем і послуг, що вони надають у одну загальну складну 
організаційно-технічну систему, яка утворює “розумне середовище існування” для людей (Smart 

Building Environment). Вже сьогодні існують надвеликі системи автоматизованого технологічного 

управління енергопостачанням цілих континентів, наприклад, північноамериканського континенту, 
залізничними комунікаціями, авіалініями тощо. 

Сьогодні панує спрощене розуміння терміну “кіберфізичні системи”. Кіберфізична система – це 

не просто система, що передбачає інтеграцію обчислювальних засобів у фізичні процеси, а система, яка 
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передбачає впровадження в процеси управління елементів штучного інтелекту. Це необхідно через те, 
що людина вже не здатна забезпечувати ефективне управління у рамках існуючих автоматизованих 

систем надзвичайно складними виробничими, технологічними і соціальними процесами. Тобто термін 

“кібернетичний” не є синонімом слова “мережний”. Поки що не вдалось створити обчислювальні 
системи, які б могли мислити як людина і використовувати усі переваги, що має техніка. Як завжди 

буває, просування у сторону вирішення складної проблеми відбувається поступово і малими кроками. 

Але вже сьогодні є достатньо складні системи, що забезпечують управління надзвичайно складними 

процесами і використовують при цьому такі сучасні складні інформаційні технології як бази і банки 
даних, системи підтримки прийняття рішень, бази знань і експертні системи. 

Разом з тим, розширення можливостей обчислювальних систем і комунікацій призводить до 

збільшення можливостей скоєння злочинів в кібернетичній сфері. Такі терміни, як Cyberbullying 
(шкільне мережне насилля), Cybercrime (Мережна злочинність), Cyberterrorism (Мережний тероризм), 

Cyberwarfare (Мережна війна) тощо, вже міцно ввійшли в сучасне життя. Усі ці поняття жодним чином 

не пов’язані із кібернетикою, і виникли задовго до появи CPS. Їх існування свідчить про те, що людство 

і кожна держава окремо, повинні бути готові до боротьби із негативними наслідками технічного 
прогресу. Зрозуміло, що поява систем розподіленого управління побудованого на нових науково-

технічних принципах, поставить і нові задачі з забезпечення захисту процесів, стороннє втручання у які, 

у більшості випадків, може мати дуже значні наслідки. 
На першому плані, як і раніше стоїть проблема несанкціонованого доступу до інформації з 

обмеженим доступом. Мають бути вирішеними проблеми, пов’язані з регулюванням державою сфери 

міжмашинної взаємодії у кіберфізичному просторі. На основі наукового аналізу і накопиченого 
світового досвіду повинні бути розроблені та прийняті відповідні національні стандарти, а також 

визначена відповідальність за будь-які несанкціоновані дії щодо інформаційних процесів під час 

обробки великих масивів даних. 

Ці задачі можуть бути вирішені лише широким колом фахівців у сфері захисту на основі 
наукового системного підходу. Має бути визначений порядок інформаційної трансграничної взаємодії, 

умови зберігання великих даних на серверах, розташованих на території держави, а також створені 

механізми контролю використання масивів великих даних [5]. 
Створення систем інформаційної безпеки, що будуть здатні забезпечити захист від загроз нового 

типу, потребує нової методики і системи аналізу та оцінки загроз, а також відповідних показників 

безпеки. Для машинних і когнітивних інтерфейсів, повинен бути створений новий правовий режим 
функціонування, який визначить правила реагування на конфліктні ситуації між суб’єктами 

міжмашинної взаємодії. 

Сьогодні кіберфізичні системи – це, здебільшого, теоретичне передбачення. Справді існують 

надвеликі автоматизовані системи управління, фізичною основою яких є надзвичайно розподілені і 
надзвичайно складні обчислювальні системи. Але сьогодні вони залишаються лише автоматизованими 

системами. Не зважаючи на існування достатньо ефективних баз і банків даних, системи підтримки 

прийняття рішень і експертні системи, створені для вирішення широкого кола задач у різноманітних 
галузях людської діяльності, якісного прориву у справі створення штучного інтелекту не зроблено, і 

людина поки що залишається головною складовою системи управління. Проте, втілення 

обчислювальних систем, побудованих на основі сучасних мікропроцесорів та мікроконтролерів, до 

складу виконавчих механізмів суттєво змінює архітектуру автоматизованих систем управління, яка 
існувала протягом кількох останніх десятиріч. Це в свою чергу викликає необхідність розроблення 

нових, визначених на нормативному рівні, правил їх використання. 
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Кібератаки, здійснювані проти об'єктів критичної інфраструктури України, до яких відносяться 

підприємства, установи та організації, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними 

процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, 
функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування 

яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього 

природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я 

людей, носять цілеспрямований характер. Про це свідчать інциденти, пов'язані з енергосистемами 
західних областей України, спроби вторгнення в інформаційно-телекомунікаційні системи повітряного 

транспорту, атаки на сайти державних органів, банківські установи і т.п. 

Таргетована (цільова) кібератака (від англ.  target) є безперервним тривалим процесом 
несанкціонованої активності кіберзлочинів в умовах конкретного об'єкту критичної інфраструктури, 

покликаним здолати конкретні механізми забезпечення безпеки і завдати конкретного збитку 

(фізичного, інформаційного, морального і т.д.). Цей процес видалено керований в реальному часі 
організованою професійною групою кіберпорушників, озброєних потужними апаратно-програмними 

засобами. 

Інструментарієм таргетованих кібератак є засоби APT (Advanced Persistent Threat – атакуюча 

безперервна загроза) – комбінація спеціальних утиліт видаленого доступу, шкідливого програмного 
забезпечення, механізмів використання уразливостей «нульового дня», а також інших компонентів, 

спеціально розроблених для реалізації конкретної атаки. 

Таргетована кібератака включає наступні фази: 
1. Підготовка – виявлення об’єкту атаки, збір детальної інформації про об'єкт, спираючись на 

яку виявляються слабкі місця в інфраструктурі, розробка стратегії атаки, моделювання атаки, підбір і 

розробка інструментів атаки, їх тестування на стендах. 

2. Проникнення – активна фаза атаки, що використовує комбіновану техніку соціальної 
інженерії й уразливостей «нульового дня» для первинного інфікування цілі та проведення внутрішньої 

розвідки. Після закінчення розвідки і визначення приналежності інфікованого хоста по команді 

порушника через центр управління може завантажуватися додатковий шкідливий код. 
3. Поширення – фаза закріплення усередині об'єкту критичної інфраструктури переважно на 

ключових комп'ютерах. При необхідності через центри управління вносяться необхідні корективи в 

шкідливий код на основі зібраної ключової інформації. 
4. Досягнення мети – ключова фаза цільової атаки, залежно від вибраної стратегії в ній може 

застосовуватися внесення змін до технологічних процесів, що призводять до аварій і катастроф, 

розкрадання закритої інформації, умисне внесення змін до закритої інформації, маніпуляції з бізнес-

процесами, розкрадання фінансових ресурсів та ін. 
Обов'язкова умова цільової кібератаки – приховання слідів активності на усіх її етапах. 

Інструментарієм проникнення на об'єкти критичної інфраструктури є: 

- експлойти – шкідливі коди, що використовують уразливості в програмному забезпеченні; 
- валідатори – шкідливі коди, вживані в первинному інфікуванні об'єктів атаки з метою збору 

інформації про хости і передачі її в командний центр для подальшого прийняття рішення про розвиток 

кібератаки; 
- завантажувачі модуля доставки Dropper (використовуються в кібератаках, побудованих на 

методах соціальної інженерії); 

- модуль доставки Dropper – троянська програма, завданням якої є доставка основного вірусу 

Payload на заражений комп'ютер;  
- вірус Payload – основний шкідливий модуль в цільовій атаці, що завантажується на 

інфікований хост. Складається з декількох модулів, кожен з яких виконує свою функцію (клавіатурного 

шпигуна, видаленого доступу, поширення усередині інфраструктури, взаємодії з командним центром, 
шифрування, управління технологічними процесами, очищення слідів активності, самознищення і т.д.). 
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Що можна протиставити таргетованим кібератакам? 
1. Запобігання цільовим атакам – не допустити запуск неконтрольованих процесів в 

корпоративній мережі. Основні заходи: 

а) технічні рішення (захист кінцевих точок, міжмережеві екрани і системи запобігання 
вторгненням);  

б) навчання персоналу (ознайомлення з кіберзагрозами, тренування з кібербезпеці і т.п.). 

2. Виявлення слідів атаки, розпізнавання ознак зараження. Для цього використовуються 

мережеві/поштові сенсори, що дозволяють здійснювати збір інформації з різних контрольних точок, 
сенсори робочих станцій, що дозволяють збільшити охоплення і деталізацію аналізованої інформації, 

компоненти динамічного аналізу об'єктів, центри аналізу аномалій, хмарні сервіси – обновлювані в 

реальному часі бази знань про загрози. 
3. Реагування – реакція на інцидент інформаційної безпеки – застосування набору прийнятих 

процедур, спрямованих на мінімізацію збитку і усунення наслідків атаки. Етапи реагування включають 

ідентифікацію, заборону, лікування, відновлення, профілактику. 

4. Прогнозування – реалізація проактивних заходів, що дозволяють істотно утруднити 
порушникам підготовку і проведення атаки. Етап прогнозування включає наступний набір послуг: тест 

на проникнення, оцінка рівня захищеності, своєчасна оцінка уразливостей, аналітичний звіт про загрози 

інформаційної безпеки. 
Необхідно пам'ятати, що відповідальність за забезпечення кіберзахисту комунікаційних і 

технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури, захисту технологічної інформації відповідно 

до вимог законодавства, за організацію проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки на таких 
об’єктах покладається на власників та керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до 

об’єктів критичної інфраструктури. 
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Поняття «безпека» в сучасному світі відіграє чи не найголовнішу роль у всіх життєвих 

процесах: біологічних, політичних, економічних, соціальних, технічних, територіальних і ін. Тому дуже 

важливо не тільки коректно визначати це поняття і його похідні, а й правильно застосовувати їх за 
призначенням. На жаль, до теперішнього часу цей вельми бажаний результат не отримано. Однак 

спроби його досягнення тривають. 

Кібербезпека є важливим видом національної безпеки, метою якої є забезпечення 

основоположних прав, свобод громадян від кіберзагроз, кіберінцидентів та кіберзлочинів. Слід 
відзначити, що серед науковців, а також на законодавчому рівні відсутнє загальне визначення терміну 

«кібербезпека».  Вважається, що вперше цей термін виник у середині 1990-х років, коли уряд США став 

досліджувати цю тему. Велика кількість країн прийняли або розробляють стратегії кібербезпеки.  
У 2012 р. був введений у дію схвалений світовою спільнотою стандарт кібербезпеки ISO/IEC 

27032:2012 “Information technology – Security techniques – Guidelines for cybersecurity”, відповідно до 

якого кібербезпека (cybersecurity) – сукупність таких її підвидів: мережевої безпеки, безпеки критичних 
інформаційних інфраструктур, безпеки Інтернету. При цьому під кібербезпекою виходячи з її 

компонентів розуміється забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації в 

кіберпросторі, а під кіберпростором – складне середовище, яке виникає в результаті взаємодії людей, 

програмного забезпечення, сервісів, завдяки технологічним пристроям та мережевим зв’язкам [1, с. 70]. 
Визначення поняття “кібербезпека” також знайшло відображення у фундаментальних правових 

документах (стратегіях, концепціях) переважної більшості країн світу. 24 квітня 2015 р. за ініціативи 

Міністерства оборони в США була схвалена оновлена стратегія національної кібербезпеки [2], у 
положеннях якої визначено основні засади сучасного захисту кіберпростору, функції та завдання 

публічних адміністрацій у сфері спеціальних інформаційних операцій. 
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Згідно з Основами національної політики у сфері кібербезпеки Індійської республіки 2013 р., 
кібербезпека – діяльність щодо захисту інформації та інформаційних систем (мереж, комп’ютерів, баз 

даних) із застосуванням 22 відповідних процедурних та технологічних заходів [3].  У Стратегії 

кібербезпеки Німеччини вона визначена як сукупність необхідних і відповідних заходів, у результаті 
реалізації яких досягається мінімізація ризиків у кіберпросторі. При цьому кібербезпека повинна 

базуватися на комплексному методологічному підході [4]. У кіберстратегії Франції наведене таке 

визначення: кібербезпека – це бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протистояти 

подіям з кіберпростору, що можуть поставити під загрозу доступність, цілісність або конфіденційність 
даних, що зберігаються, обробляються або передаються, і пов’язаних з ними послуг, які ці системи 

пропонують або роблять доступними [5].  

 Термін “кібербезпека” в деяких країнах світу окремо не виділяється з обсягу поняття 
“інформаційна безпека” і не використовується окремо (Китай, Індія). Водночас у переважній більшості 

країн цей термін має самостійну дефініцію (США, держави ЄС). У цілому слід зазначити, що практично 

всі національні стратегії щодо 23 забезпечення кібербезпеки пов’язують її саме з використанням у 

процесі людської діяльності комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж (до останніх належить і 
мережа Інтернет) [6, с. 57]. 

Хоча в затвердженій 15 березня 2016 р. Указом Президента України Стратегії кібербезпеки 

України визначення терміна “кібербезпека” відсутнє, проте вже в законопроекті “Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України” закріплено, що кібербезпека – захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі, за якої забезпечується сталий 

розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних й потенційних загроз національній безпеці України у 

кіберпросторі [7]. 

Українські дослідники пропонують своє бачення терміна «кібербезпеки». Так деякі з них 

вважають, що в контексті нормативно-правового розуміння національної та інформаційної безпеки 
кібербезпека може визначатися як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сфері 
функціонування інформаційно- телекомунікаційних систем [8]. 

В.Н. Фурашев визначає кібербезпеку як стан здібності людини, суспільства і держави щодо 

запобігання та уникнення спрямованого, в першу чергу – несвідомого, негативного впливу (управління) 
інформації [9]. 

В.Л. Бурячок визначає кібербезпеку як стан захищеності кіберпростору держави в цілому або 

окремих об’єктів її інфраструктури від ризику стороннього кібервпливу, за якого забезпечується їх 

сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, нейтралізація реальних і потенційних викликів, 
кібернетичних втручань і загроз особистим, корпоративним або національним інтересам та 

запобіганням їм [10, с. 3–4]. 

В.М. Бутузов вважає, що кібербезпека – стан захищеності життєво важливих прав та інтересів 
людини, суспільства, держави в кіберпросторі від внутрішніх і зовнішніх протиправних посягань та 

загроз таких посягань [11, с. 176]. Професор А.В. Мовчан розуміє під кібербезпекою важливу складову 

національної безпеки, що дає змогу протистояти протиправним діям у кіберпросторі, уникнути або 

зменшити негативні наслідки від реалізації кіберзагроз [12, с. 162]. 
 Отже, можна підсумувати, що у поняття «кібербезпека» входить широкий спектр практичних 

прийомів, інструментів і концепцій, тісно пов'язаних з технологіями інформаційної та операційної 

безпеки. На даний час необхідний системний підхід і уніфікація термінології, слід стандартизувати 
законодавство, в першу чергу, в термінах, для ефективної боротьби з кіберзлочинами. 
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Вплив суб’єкта на об’єкт управління, тобто сам процес управління може ефективно 
здійснюватися лише за умови обігу певної інформації між керівною і керованою підсистемами. Процес 

управління, незалежно від його конкретного змісту, завжди передбачає одержання, передачу, переробку 

і використання інформації, формування і використання відповідного інформаційного забезпечення. 
Така інформація матиме ефективний вплив, якщо вона буде використовуватися тільки апаратом 

управління підприємства.  Кібернетична безпека все більше актуалізується та розглядається як 

стратегічне питання кожного суб’єкта господарської діяльності, яке дбає про захищеність 
інформаційного простору для використання. 

Ефективність процесу та якість прийнятих рішень зумовлена багатьма чинниками. Проте, 

особлива увага має приділятися саме інформаційному забезпеченню процесу прийняття управлінських 

рішень, адже можливості і вміння менеджера отримувати, обробляти та аналізувати інформацію із 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та приймати на її основі адекватні рішення – 

необхідна умова ефективного управління підприємством в цілому і фінансовою підсистемою у тому 

числі. Саме тому більшу частину свого робочого часу менеджери відводять на пошук і обробку 
різноманітних даних, адже основою їх праці є інформація. 

 Для проведення більш глибокого дослідження сутності, ролі та специфіки безпеки 

інформаційного забезпечення у процесі управління фінансовою підсистемою підприємства, перш за все, 
доцільно розглянути зміст низки ключових понять, зокрема таких як «інформація», «інформаційні 

відносини», «інформаційні потоки», «знання» тощо.  

Термін «інформація» походить від латинського слова «information» та має декілька значень: 

роз’яснення, виклад, тлумачення, представлення, поняття, ознайомлення, просвіта [2]. Інформація як 
загальнонаукова категорія є об’єктом дослідження різних наук, у тому числі і економічних та правових. 

Досить часто споживання інформації у процесі діяльності ототожнюється процесу формування 

нового знання. Тому, доцільно розглянути питання про співвідношення понять «інформація» та 

https://www.enisa.europa.eu/%20topics/%20national-cyber-security-strategies%20/%20ncssmap/
https://www.enisa.europa.eu/%20topics/%20national-cyber-security-strategies%20/%20ncssmap/
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«знання». Можна говорити про інформацію як про дані, які перетворені в цілеспрямовану форму для їх 
використання [3]. 

Обмін інформацією між структурними підрозділами підприємства як соціально-економічної 

системи здійснюється за допомогою інформаційних потоків. Тому наступним кроком нашого 
дослідження є розкриття змісту такого поняття як «інформаційні потоки».  

Так, О. В. Матвієнко пропонує інформаційні потоки розділити на такі види [4]: обмін 

інформацією між підприємством і зовнішнім середовищем (маркетингова інформація, реклама, 

інвестори, зв’язки з громадськістю та ін.); міжрівневий обмін інформацією всередині підприємства; 
низхідні потоки інформації (накази, доручення, поточні завдання тощо); вихідні потоки інформації 

(внутрішня звітність, раціоналізаторські пропозиції, доповідні про поточні питання тощо); 

горизонтальний обмін інформацією: наради менеджерів середніх рівнів управління – суміжних 
підрозділів щодо виконання сумісних задач; наради менеджерів середніх рівнів управління – суміжних 

підрозділів щодо виконання схожих задач; робота у рамках робочої групи щодо реалізації якого-небудь 

проекту; неформальний обмін інформацією; обговорення господарських питань під час неформальних 

зустрічей; чутки, основною причиною яких є дефіцит офіційної інформації. 
Найважливіший інформаційний потік проходить через апарат управління будь-якого 

підприємства, а тому саме від часу затримки інформації на даній ланці системи залежить своєчасність 

надходження та її захист до кінцевого об’єкта відповідних даних (рішень) та своєчасність їх обробки. 
Загалом на будь-якому підприємстві можна виділити такі основні інформаційні потоки як: фінанси, 

бухгалтерський облік, плани та звітність, організаційно-штатна документація, інформаційні продукти, 

які використовуються підприємством.  
Інформація, інформаційні потоки, перетворені дані – все це має бути керованим і задовольняти 

менеджерів на всіх рівнях управління, а якісне управління ними може бути тільки за умови ефективно 

налагодженого інформаційного забезпечення та відповідним чином сформованої політики управління 

інформаційними потоками. 
Отже, можна стверджувати, що управління підприємством та у тому числі окремими його 

підсистемами, зокрема, фінансовою, не може здійснюватися без кібербезпеки інформаційного 

забезпечення. 
Прийняття управлінських рішень в системі фінансового менеджменту цілком залежить від 

інформації, яка надходить з бухгалтерського обліку, а отже, система бухгалтерського обліку є основою 

інформаційного забезпечення як для системи управління фінансовою підсистемою так і для системи 
управління підприємством в цілому.  

Тому, кіпербезпека інформаційного забезпечення в управлінні фінансовою підсистемою є 

важливий крок в у системі підприємства. Для цього пропонуємо виділити методи інформаційної 

безпеки: 
сервіси комп’ютерної мережної безпеки всередині підприємства  (механізми захисту інформації, 

оброблюваної в розподілених обчислювальних системах і мережах);  

технічний захист (забезпечення захисту інформації у внутрішній мережі підприємства);  
правові та організаційні методи (створення нормативної бази на підприємстві, пов’язаної із 

забезпеченням кіпербезпеки інформаційного забезпечення);   

вербальні способи захисту інформації (розв’язують завдання формалізації різного роду процесів 

інформації у внутрішній системі та підсистемах підприємства). 
Отже, кібербезпека інформаційного забезпечення, як єдиної системи інформації, яка надходить 

як з внутрішніх так із зовнішніх джерел і через відповідним чином сформовані інформаційні потоки у 

вигляді системи документації та показників використовується для ефективного управління фінансовою 
підсистемою підприємства та підтверджено вагомість бухгалтерського обліку, як найбільш традиційної 

з існуючих інформаційних систем і основної у постачанні інформації для сучасних систем 

менеджменту. 
Захист інформації на основі системного підходу в управлінні підприємством, як складної 

матриці та його підсистем забезпечить апарат управління якісними та своєчасними та конфіденційними 

даними. 

  Проте, для захисту та визначенні найсуттєвішої інформації для подальшого аналізу і прийняття 
управлінських рішень, пропонуємо в межах Управління бухгалтерського обліку і фінансів виділити 

підрозділ – Центр управління інформаційними потоками фінансової підсистеми, який буде 

координувати надходження необхідної інформації, обробляти її, складати управлінську документацію 
та звітність, за потребою та передавати її до апаратів управління. 
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Основні напрями діяльності даного Центру такі: збирання інформації, для чого пропонуємо 
створити електронні каталоги, в яких накопичуватимуться внутрішні дані та інформація, що 

надходитимуть від різних підсистем підприємства та зовнішня інформація. 

Створення каталогів надасть можливість фахівцям центру з питань збору даних та інформації 
скоротити час для пошуку даних з виявленої проблеми при прийнятті управлінських рішень, обробка та 

передача даних та інформації. 

Застосування процесного підходу адаптивного управління фінансовою підсистемою 

підприємства дозволить розробляти різні варіанти руху інформаційних потоків фінансової підсистеми, 
які удосконалять процес управління системою підприємства в цілому та захист усіх входів і виходів 

інформації. Окрім захищеності, використання процесного підходу дасть змогу дані та інформацію на 

вході до фінансової підсистеми перетворити на виході в управлінську інформацію, яка буде 
використовуватися для прийняття управлінських рішень. 

Удосконалення захисту кіпербезпеки інформаційного забезпечення в управлінні фінансовою 

підсистемою підприємства за допомогою координуючого підрозділу, пропонуємо проводити через 

виділення невід’ємних складових процесу розробки заходів, що притаманні досліджуваному об’єкту: 
1. Оцінювання можливостей впровадження конкретних заходів, їх економічної доцільності, 

коригування згідно зі специфікою діяльності і стратегічних намірів. 

2. Розробка напрямів удосконалення процесів управління фінансовою підсистемою за 
складовими, які тісно взаємопов’язані між собою у ході виконання запланованих завдань: інформаційне 

забезпечення за блоками збирання даних,  документообіг, організаційна складова. 
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СЕКЦІЯ 3 
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Організація безпечного Інтернет-середовища для обдарованої молоді 
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завідувач відділу інтелектуального обдарованої особистості Інституту  

обдарованої дитини НАПН України 
 

Будучи новим середовищем, що впливає на соціалізацію особистості обдарованого 

старшокласника, Інтернет має  великий виховний потенціал та виконує певні соціальні функції: 
інформаційну, комунікативну, конативну (поведінкову), розважальну (рекреаційну). Разом із тим, 

впливаючи на формування світогляду, розвиток моральних якостей особистості обдарованого 

старшокласника, Інтернет несе в собі не тільки позитивні наслідки, але й негативні. В соціальних 
мережах користувачам дозволено робити те, що заборонено вдома чи в школі, дозволено здійснювати 

всі свої найсміливіші та навіть небезпечні мрії. В мережі вони проявляють велику свободу у 

висловлюваннях та вчинках (аж до образ, нецензурних виразів), оскільки ризик розкриття та особистої 

негативної оцінки ззовні доходить до мінімуму. Тут вони презентують себе з іншої сторони, ніж в 
умовах реальних соціальних норм, програють певні ролі, які ніколи не реалізують поза мережею, 

сценарії ненормативної поведінки, що може призвести до деформації особистості. При взаємодії через 

online-листування, обдаровані старшокласники забувають про особистісне спілкування, стають 
«заручниками» віртуального іміджу. Гострою залишається й проблема насилля над дітьми у 

кіберпросторі. Психологічну, фізичну шкоду несе в собі показ порнографічних матеріалів, сцен 

сексуального насильства над дітьми. 

Для вирішення вище зазначених проблем необхідно діяти системно і використовувати різні 
можливості, включаючи інформаційно-технічні. Важливо навчити обдарованих старшокласників 

виокремлювати світ віртуальної дійсності від реальної, зрозуміти значущість реального життя в 

оточуючому його соціумі, навчити позитивного використання можливостей і ресурсів Інтернету, правил 
безпеки в кіберпросторі, формувати культуру спілкування в соціальних мережах. Необхідно також 

займатися просвітою батьків в даному напрямку роботи. 

На жаль, школа не змогла запропонувати підліткам ніякої альтернативи соціальним мережам. В 
даний час процес використання учнями соціальних мереж школою часто ігнорується. Можна 

стверджувати, що в освіті соціальні мережі лиш створили передумови для залучення школярів до 

цілеспрямованих проектів в Інтернет-середовищі. 

Припускаємо, що є необхідність створення певного освітнього ресурсу, який об'єднав би 
педагогів, учнів, психологів, програмістів, вчених і методистів. Такий ресурс потрібен, перш за все, 

дітям, що відчувають потребу в додаткових знаннях і уміннях, які школа не може задовольнити – 

обдарованим дітям [4; 5].  
Наша задача допомогти школі оптимізувати освітній процес в частині задоволення освітніх 

потреб обдарованих учнів, а з іншого боку, надати нові можливості і технології навчання, в яких значна 

роль відводиться освітньої ініціативи самих школярів. 
За результатами попередніх досліджень [1; 6; 7; 8] було встановлено, що у розвитку 

інтелектуально обдарованих підлітків засобами Інтернет-середовища з метою оптимізації процесу їх 

соціалізації виокремлюються такі основні етапи, як доінтернетний, початковий та основний. Реалізація 

змісту цих етапів спрямована на розвиток у цієї категорії користувачів певних умінь та навичок, 
необхідних для підвищення їх інструментальної компетентності, побудови у них динамічної пошукової 

стратегії користування Інтернетом, формування системи уявлень про Інтернет як інформаційно-

комунікативний простір і рекреаційне середовище, що виконують роль позитивного фактора 
соціалізації та загального конструктивного чинника життя людини. 

Все це дає підстави говорити про необхідність створення певним чином керованого освітнього 

ресурсу для учасників навчально-виховного процесу. 

Провідними науковцями (Ткаченко Л.І. та ін..), виокремлено зовнішні ресурси які надають 
Інтернет-мережі, це: збір та накопичення будь-яких даних, запис та перегляд матеріалів у зручний час, 

спілкування online, заощадження часу, доступ до інформації завжди і всюди, співпраця у виконанні 
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завдань, презентація і поширення свого здобутку, підвищення продуктивності праці. А також 
персональні (внутрішні) ресурси соціалізації кожної особистості з використанням Інтернет-технологій: 

підсилена мотивація, реалізація базових потреб, невимушена соціалізація, самокорекція розвитку, 

задоволення від роботи/навчання, активізація когнітивних процесів, індивідуальний підхід, підвищення 
рефлексії [10, с. 234-241]. 

Розроблено модель соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі та проект 

інтерактивного центру психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів та педагогів [3, с. 28-33].  

Також науковцями [Сухий О.Л., Ткаченко Л.І. та ін.] підготовлено методичне забезпечення 
супроводу процесу соціалізації обдарованих старшокласників в умовах Інтернет-середовища [2, с. 61-

65]. В тому числі, розроблено комплекс діагностичного інструментарію, який надає можливість 

користувачам пройти психологічну діагностику в режимі online та отримати характеристику (режим 
доступу: http://testoteka.iod.gov.ua). Передбачено консультації з психологом за результатами тестування. 

Зараз сервіс в стані розробки. На сервісі буде доступно  науково-методичні рекомендації провідних 

вчених щодо роботи з обдарованими учнями, а також іншою корисною інформацією та посиланнями. та 

наповнення науково-методичними матеріалами для психолого-педагогічної підтримки обдарованих 
учнів в Інтернеті.  

Колективом авторів розроблено модель інтерактивного центру психолого-педагогічної 

підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-мережі. Науково-методичне 
наповнення ресурсу буде привабливим для педагогів та психологів навчального закладу. Можливість 

пройти тестування та дізнатися сильні та слабкі сторони своєї особистості буде приваблювати учнів 

користуватись спеціально-організованим, безпечним Інтернет-ресурсом. У подальшому дослідженні 
передбачено розробку методичних рекомендацій щодо профілактики деструктивної соціалізації 

обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі. 
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Задача календарного планирования процесса проектирования формулируется как составление и 

корректировка расписания, обеспечивающего минимизацию наибольшего значения интенсивности 

использования отдельных видов трудовых ресурсов в каждый момент планового периода [1-3]. В 
качестве исходных данных задаются: плановый период; номенклатура объектов; соответствующие 

технологические модели; временные и стоимостные оценки этих моделей в натуральных единицах; 

стоимости объекта, неотрицательные величины. Математическая модель задачи имеет вид: 

 
  min,max

ˆ

1 ,0


 

TtRm
m

m TTt
m

, где m  – весовой коэффициент относительной ценности ресурса m - 

го вида; 
 TtRm ,

 – график использования ресурсов m  - го вида в текущий момент t  реализации 

календарного плана T .  

 
Ограничения модели: 

 

1. Исходный план должен включать все множества работ проектируемых объектов организации 

в планируемый период kk PUP 
, 

 
nn jijijik qqqP ,...,,

2211


, 
 nk ,...,2,1 , где kP

- k -тый 

объект плана; kij Pq 
– работа, принадлежащая множеству работ технологической модели  k  - го 

объекта.  

2. Временные ограничения. Время наступления завершающих событий моделей, не должно 

превышать установленных директивных дат: 
 дир

j
дир
jj ЕеTT 

, где 

дир
jТ

 – заданное время 

наступления je
; 

дирЕ  – подмножество событий, время наступления которых задано директивно.  

3. Технологические временные ограничения. Технологически допустимым календарным планом 

назовем вектор T , компоненты которого удовлетворяют ограничениям: jijij TtT 
 ; jij TT 

, где 

ijT
, ijt

 – соответственно время начала и продолжительность выполнения работы. Вектор T  содержит 

N  компонент.  

4. Ресурсные ограничения. В каждый момент планового периода число сотрудников по каждой 

из специальностей организации не должно превышать имеющегося в наличии: 
   tRTtR mm

0, 
, 

 TTt ,0
 
 mm ˆ,...,2,1

. Время принято в виде дискретной величины, поэтому плановый период 

 TT ,0  включает в себя конечное число промежутков 
  

m
ij

m rTtR ,
, ijijij

m
ij TttTYq 

,  

где 

m
ijr

 -  количество ресурсов вида ijm
, необходимое в каждый момент времени 

 ijijij tTTt  ,
 

для выполнения работы ijq
, определяемое по формуле 

ij
c

k
m

ij tvpCr
ij

 100
, где kC

 – общая 

стоимость всех работ объекта kP
; 

c
ijp

 – относительный процент стоимости работы ijq
; v  – средняя 
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для планового периода выработка единицы ресурса m  – ой специальности. Множество работ объекта 

kP
 разбито на подмножества k

m
k CPY

. Фиктивные работы, принадлежат подмножеству 
 00 mYk .  

5. Плановые ограничения на сметную стоимость проектных работ. Для того, чтобы финансовый 
план организации и ее подразделений в отчетный период был выполнен, необходимо соблюдение 

условия: 
   ssCC sv

k ˆ,...,2,1
;
  sv

ks TTT/v,k 1 , где  sC
 – плановое задание по стоимости 

проектных работ, выполняемых в s  – том отчетном периоде 
 ss TT ,1 ; 1sT

 – время начала отчетного 

периода; sT
 – время окончания отчетного периода. 
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Комп’ютерні технології стали невід’ємною складовою розвитку виробничих відносин та 

особистісних комунікацій. Виникнення, розширення, ускладнення віртуальної реальності не могло 
залишитись осторонь загальних закономірностей соціодинаміки, іманентною складовою яких 

традиційно визнається злочинність. Системна цілісність та, водночас, багатогранність суспільного 

життя з об’єктивною необхідністю зумовила відтворення кримінальної активності й у тих сферах, які 

позначились найбільш інтенсивним використанням комп’ютерних технологій, можливостей 
електронних мереж. Наразі є достатні підстави вести мову про існування феномену кіберзлочинності 

(комп’ютерної злочинності). 

Рівень кіберзлочинності у 2016 році склав 735 злочинів і має тенденцію зростання, а саме: 
середньорічний темп приросту протягом 2007–2016 рр. складає 107,5 %; середньорічний темп зростання 

за цей же період – 2,075. Показники динаміки кіберзлочинності в цілому є протилежними відповідним 

показникам загальної злочинності в країні в цілому [1, с. 19]. 
Діяльність правоохоронних органів у сфері запобігання кіберзлочинності, безпосередньо 

ґрунтується на реалізації кримінологічних заходів. Необхідно зауважити, що, незважаючи на прийняття 

на національному рівні низки нормативно-правових актів у сфері запобігання кіберзлочинності, її 

«уніфікований» склад й досі чітко не визначений, оскільки як можливості технічних засобів, 
програмного забезпечення, засобів телекомунікації, так і кримінальні спроможності самих 

кіберзлочинців безперервно зростають з розвитком науково-технічного прогресу на фоні в цілому 

об’єктивного відставання правових норм превентивного спрямування. Інформаційні технології 
викликали появу нових умов, які використовуються криміналітетом для вчинення злочинів на 

національному, міжнародному і транснаціональному рівнях. Злочинні угрупування, окремі 

представники кримінальних промислів повною мірою використовують новітні технології для 
«відмивання» грошей, здобутих злочинним шляхом, несанкціонованого доступу до інформаційних 

систем тощо [2, с. 164]. 

Специфіка даного виду злочинності полягає у: відносній комфортності готування та 

безпосереднього вчинення злочину, які здійснюються практично не відходячи від «робочого місця» 
(офісу, помешкання тощо); доступності – у зв’язку з тенденцією постійного зниження цін на 

комп’ютерну техніку та послуг телекомунікаційного зв’язку; географії кримінальної активності, яка є 

досить широкою, але враховуючи те, що основна кількість комп’ютерів розташована у великих 
населених пунктах, то саме на них і припадає «левова частка» злочинності; віддаленості об’єкту 

злочинних посягань – він може знаходитись за тисячі кілометрів від місця вчинення злочину, у зв’язку з 
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чим практично виключається безпосереднє протистояння злочинця із жертвою; складності виявлення, 
фіксації і вилучення криміналогічно та криміналістично значущої інформації (слідової картини 

злочину) при проведенні слідчих дій для використання тощо [3]. 

Серед проблемних питань запобігання злочинам в сфері комп’ютерних та Інтернет-технологій в 
Україні необхідно виділити наступні: недосконалість законодавства і пов’язані з цим питання 

кваліфікації й актуальності боротьби з комп’ютерною злочинністю; труднощі організації і проведення 

комп’ютерних експертиз; труднощі проведення заходів оперативно-технічного документування 

злочинних дій осіб; відсутність практики й механізмів розкриття «транснаціональних» комп’ютерних 
злочинів з територіально-розподіленими й нестабільними в часі слідами, а також проведення надалі 

слідчих дій відносно осіб, які повинні дати свідчення в якості потерпілого, підозрюваного, свідка 

[4, с. 43]. 
Головними напрями запобігання кіберзлочинам органами і підрозділами Національної поліції є: 

розроблення та затвердження МВС України Стратегії запобігання кіберзлочинності; збільшення 

кількості планових та позапланових перевірок відповідними органами поліції підприємств, установ та 

організацій, діяльність яких прямо пов’язана з використанням комп’ютерних технологій або наданням 
інформаційних послуг, з метою виявлення випадків використання нелегального (нерегламентованого) 

програмного забезпечення, так як використання останнього вкрай підвищує можливість вчинення будь-

яких злочинних діянь з використанням комп’ютерних технологій; збільшення кількості планових та 
позапланових перевірок поліцією заходів безпеки, які здійснюються, в першу чергу приватними 

охоронними організаціями, на об’єктах, що призначені для передачі інформації (супутникові вишки, 

автоматизовані телекомунікаційні мережі, серверні кімнати тощо); встановлення жорсткого контролю 
за обігом будь-яких технічних засобів, що заборонені для використання у вільному обігу (технічні 

засоби для негласного зняття інформації з каналів зв’язку, для прослуховування, для визначення 

паролів, тощо); впровадження міжнародного досвіду (у першу чергу США) аналізу стану технічного 

забезпечення та технологій, що використовуються для запобігання вчиненню зазначених злочинів 
(мається на увазі аналіз того, які саме технічні засоби, програмне забезпечення тощо використовуються 

у зазначеній сфері); співпраця з відповідними органами інших країн, що повинно проявлятися не лише в 

обміні досвідом, а й проведенні спільних операцій, спрямованих на виявлення, попередження та 
розслідування будь-яких фактів кіберзлочинності, що мають міжнародний характер. Необхідною 

умовою протидії аналізованому прояву злочинності є приєднання до діяльності міжнародних програм у 

цій сфері [2, с. 165-166]. 
Діяльність Національної поліції повинна бути спрямована головним чином на окремі соціальні 

групи, які привертають увагу суб’єктів превентивної діяльності: особи, які раніше вчинили злочини, 

звільнені з місць позбавлення волі, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, й особи, 

від яких можна очікувати кримінальної активності внаслідок їх антисуспільної поведінки тощо. 
Виявлення та облік осіб, які здійснюють злочинну діяльність (або схильні до неї) у сфері комп’ютерних 

технологій є однією із центральних організаційних проблем, оскільки специфіка виявлення й наступної 

роботи з такою категорією осіб залежить від особливостей зазначеної категорії злочинів, на підставі 
наявності у злочинців певних знань та їх роду діяльності. У зв’язку з цим необхідними умовами для 

розроблення ефективних заходів протидії кіберзлочинності є постійний моніторинг змін 

кримінологічно значущих рис особи кіберзлочинця [5, с. 377]. Також з метою запобігання 

кіберзлочинності доцільним заходом є ведення підрозділами Департаменту кіберполіції 
профілактичного обліку осіб, які були засудженні за вчинення злочинів в аналізованій сфері незалежно 

від виду та міри покарання, особливостей його відбування. 

Окремим напрямом діяльності щодо запобігання вчиненню кіберзлочинів є виявлення осіб, які 
вчиняють або схильні до вчинення кіберзлочинів. Існує багато непрямих ознак того, що в організації, 

установі готується або вчинюється кіберзлочин. Виявлення вказаних ознак не вимагає спеціальних 

знань, і, враховуючи цю обставину, можна передбачити додаткові заходи по вдосконаленню 
комп’ютерної безпеки і запобіганню злочинам. Найбільш загальні індикатори виглядають таким чином: 

співробітники дають підозрілі пояснення з приводу розподілу грошових і матеріальних коштів; 

проводиться перезапис даних без серйозних на те причин; дані замінюються або стираються; дані не 

оновлюються; на ключових документах з’являються підроблені підписи; з’являються фальшиві записи; 
персонал системи без видимих на те підстав починає працювати наднормово; персонал заперечує проти 

здійснення контролю за записом даних; у працівників, що безпосередньо працюють з комп’ютерами, 

з’являється ненормальна реакція на рутинні питання; деякі співробітники відмовляються йти у 
відпустку; окремі працівники починають тинятися без діла в інших підрозділах; скарги клієнтів стають 

хронічними тощо [6, с. 175]. 
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Таким чином, видається за необхідне виділити такі напрями запобігання кіберзлочинності 
Національною поліцією, зокрема: 

– формування та ведення оперативних і профілактичних обліків визначених груп суб’єктів 

підвищеного кіберкриміногенного ризику, а також посилення контролю за обігом технічних засобів, 
заборонених або обмежених у цивільному обігу;  

– інтенсифікація практики планових та позапланових перевірок підприємств, установ та 

організацій, основна діяльність яких безпосередньо пов’язана з використанням комп’ютерних 

технологій або наданням інформаційних послуг та забезпечення заходів безпеки на об’єктах, що 
призначені для передачі інформації. Важливими аспектами удосконалення запобіжної діяльності 

лишаються: а) впровадження передового досвіду діяльності зарубіжних правоохоронних органів у цій 

сфері; б) активізація міжнародного співробітництва щодо розкриття, розслідування та запобігання 
кіберзлочинам; в) формування сучасних комплексних механізмів захисту від кібератак мережевих 

ресурсів органів державної влади; 

– затвердження Стратегії запобігання кіберзлочинності. В її основу повинно бути покладено 

комплексне опрацювання кримінологічної інформації про стан, тенденції відтворення кіберзлочинності, 
відповідних кримінологічних прогнозів, а також відповідна концепція кримінально-превентивої 

діяльності щодо деструкції детермінаційного комплексу кіберзлочинності, науково обґрунтовані 

стратегічні й тактичні заходи антикримінального впливу, моніторингові механізми забезпечення його 
якості. 
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Надання засудженим права використовувати інформаційні технології, зокрема, комп’ютери, 

мобільні телефони та мережу Інтернет породило в місцях несвободи таке кримінально-правове явище 

як «кіберзлочинність». У чинному законодавстві під інформаційною технологією розуміється 

цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів 
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, доступ до джерел 

інформації розосередження даних до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [1]. 

Щодо сучасних технологій, то відповідно до нормативно-правових актів України такими 
вважаються високі технології, які розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним 

рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і спроможні забезпечити передові позиції на 

світовому ринку наукомістської продукції [2]. 
Отже, використання засудженими у місцях несвободи інформаційних технологій можна 

визначити як процес послідовних дій засуджених, спрямованих на досягнення поставленої мети 

збагатити себе незаконним шляхом. І хоча Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну 

відповідальність за посягання у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електронного зв’язку, засуджені в місцях несвободи активно 

використовують інформаційні технології.  
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На жаль, з моменту внесення змін і доповнень до Кримінально-виконавчого кодексу в частині 
право засуджених (Закон від 08.04.2014 р. № 1186-VII) вчинення засудженими кіберзлочинності через 

інформаційні технології не було порушено ні одного кримінального провадження, що говорить про її 

глибинну латентність та непокараність інтернет-злочинців.  
Можливо, це пов’язано також з тим, що у чинному законодавстві відсутнє визначення таких 

термінів як «електронно-обчислювальна машина», «комп’ютер», «мобільний телефон». Крім того, 

трактування вищезазначених категорій на свій розсуд, призводить до суттєвої плутанини в понятійному 

апараті та до розбіжностей у правовому тлумаченні поданих категорій, викликаючи багато труднощів у 
кваліфікації вчинених за допомогою інформаційних технологій правопорушень на стадії порушення 

кримінального провадження, документування та доказування. 

Слід звернути увагу запропоноване вітчизняними вченими Бутузовим В.М., Гавловським В.Д., 
Романюком Б.В., Скулишем Є.Д., Юрченко О.М. та іншими на визначення комп’ютер, які розуміють 

його як комплекс технічних пристроїв, основними елементами яких є електронні прилади, призначені 

для виконання в автоматичному режимі за попередньою розробленою програмою або послідовністю 

команд, обробку інформації у числовій формі (цифрових кодах) [3, с. 191]. Поряд з цим, на нашу думку, 
дане визначення є дещо застарілим, а тому потребує удосконалення шляхом осучаснення його 

термінології та розширення ознак. 

До речі, засудженим, які використовують інформаційні технології, необов’язково знати все про 
комп’ютер, а достатньо мати доступ до мережі Інтернет і знати телефон одержувача, який, в свою 

чергу, може і не мати комп’ютера. А працівникам установ виконання покарань і особливо її 

оперативним підрозділам володіння комп’ютером є необхідним засобом у запобіганні вчинення 
кримінальних правопорушень серед засуджених у місцях несвободи. 

Не слід виключати і неналежний контроль за використанням засудженими інформаційних 

технологій з боку персоналу установ виконання покарань Міністерства юстиції України. Про це йде 

мова не тільки у засобах масової інформації, а і на побутовому рівні серед засуджених і персоналу 
установ виконання покарань.  

Отже, серед домінуючих проблем вчинення кримінального правопорушення засудженими в 

місцях несвободи в сфері інформаційних технологій можна виділити: корупційна складова або 
службова недбалість персоналу установи, яка призводить до несанкціонований доступ засуджених до 

автоматичних систем місць несвободи; незаконне використання засудженими у місцях несвободи 

мережі Інтернет; вчинення шахрайських дій з метою отримання грошових коштів тощо. 
Таким чином, мережа Інтернет застосовується засудженими аналогічно будь-якому інструменту 

чи засобу вчинення злочину у місцях несвободи. Узагальнюючи вищевикладене робимо висновок, що 

незаконне використання засудженими у місцях несвободи коп’ютерних систем можна кваліфікувати як 

кіберзлочинність, яка вчиняється засудженими умисно з метою посягання на відносини у сфері 
автоматизованої обробки інформації, на права власності фізичних та юридичних осіб, на інформацію і 

доступ до неї. 

Головне те, що важливою складовою вчинення кіберзлочинності є здатність засудженого знати і 
вміти використовувати інформаційні технології; усвідомлювати соціальну небезпечність 

несанкціонованого втручання в мережу Інтернет, його протиправність; передбачати настання наслідків, 

бажати або свідомо припускати їх. 

Отже, серед ознак кіберзлочинності в місцях несвободи виділяємо: її організований характер та 
транснаціональність, яка не має державних кордонів; високий рівень латентності, яка підтверджується 

відсутністю судової практики кримінальних проваджень у місцях несвободи; анонімність мережного 

спілкування, що не дозволяє встановити особу, яка вчиняє кримінальне правопорушення; вчинення 
засудженим кримінального правопорушення під контролем співробітника установи виконання 

покарань, непокараність інтернет-злочинців.  

Насамкінець, нами доведено, що складовою вчинення кіберзлочинності в місцях несвободи є 
здатність засудженого знати і вміти використовувати інформаційні технології, усвідомлювати соціальну 

небезпечність несанкціонованого втручання в мережу Інтернет, його протиправність та настання 

наслідків. 
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Разом з розбудовою інформаційного суспільства в Україні швидкими темпами почали 

поширюватись і нові види кіберзлочинів. Згідно аналізу проведених досліджень більш ніж 75% від усіх 
збитків, заподіяних економічною злочинністю, припадає на сферу діяльності банківських установ. 

Однією із найбільших складностей є встановлення факту скоєння комп'ютерного злочину в банківській 

системі. Пояснюється це тим, що зовні сам факт вчинення комп'ютерного злочину та його прояви в 
оточуючому середовищі не завжди  є помітними.  

Наразі способів шахрайства з використанням віртуального електронного простору 

(кіберпростору) існує велика кількість. Їх можна розділити на такі основні групи: 

1. Перехоплення інформації: безпосереднє перехоплення, і електромагнітне перехоплення. 
2. Несанкціонований доступ до інформації: "комп'ютерний абордаж", "містифікація", 

"маскування", "непостійний вибір", "за хвіст", "аварійний", "за дурнем", "пролом", "люк", "склад без 

стін", "системні роззяви". 
3. Маніпуляції з інформацією: "троянський кінь в ланцюгах", "троянська матрьошка", підміна 

даних, підміна коду, комп'ютерні віруси, "салямі", "логічна бомба", "асинхронна атака", моделювання, 

"повітряний змій", "пастка на живця". 
4. Отримання і використання інформації із злочинною метою: крадіжка програмного 

забезпечення, крадіжка устаткування за допомогою комп'ютерних операцій, крадіжка грошей за 

допомогою отримання секретних кодів, крадіжка грошей шляхом комп’ютерного пересилання, 

крадіжка грошей шляхом маніпуляції з комп'ютером, внесення змін в програму [1].  
Крадіжці грошей з карт звичайно передує тривала підготовка. За електронною поштою або ICQ 

засилається вірус, наприклад, відомий вірус типу Trojan (Trojan.PWS.LDPinch.1061), що запам'ятовує 

всі уведені паролі та логіни і відправляє їх шахраям. Після того як дані викрадені, злочинці в Україні 
звичайно використовують їх для оплати мобільних переговорів за допомогою електронно-платіжних 

систем або здобувають товари в послуги на інтернет-сайтах, де необхідно ввести тільки номер картки, 

ім'я користувача і спеціальний перевірочний код (verification code) [2].  

Ще одним прикладом є вчинення злочину за допомогою системи «Приват-24». Даний спосіб 
полягає у наступному: зловмисник реалізуючи свій злочинний задум, під час телефонної розмови із 

потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги на лікування, отримує інформацію про номер 

картки, телефону до якого прив’язана картка, ідентифікаційний код та пароль, надісланий банком у 
вигляді текстового смс-повідомлення. Внаслідок цього отримана конфіденційна інформація дає 

можливість здійснювати керування рахунками потерпілої особи від її імені в системі розрахунків 

«Приват-24». Гроші шахрай перераховує із рахунків осіб, відшуканих ним в соціальних оголошеннях, 
наступним чином: за допомогою конфіденційної інформації, яку отримав від потерпілої заходить до 

системи обирає операцію по зміні паролю, після чого система «Приват-24» відправляє смс-

повідомлення у вигляді 8 цифр на номер телефону потерпілого. Зателефонувавши до власника карти, 

зловмисник отримує 8 цифр, які надійшли на телефон потерпілого і змінює пароль картки на новий і 
цим самим отримує змогу перераховувати кошти на підшукані заздалегідь картки [3].  

На сьогоднішній день невирішеним залишається питання щодо практичних рекомендацій з 

розслідування кіберзлочинів, що в свою чергу сприяє безкарності винних осіб. На початковому етапі 
розслідування вказаних злочинів слідчий допускає низку криміналістичних помилок, серед яких: 

несвоєчасність огляду; неповнота та формальне відношення до нього; невикористання всіх 

можливостей з фіксації функціонування та впливу шкідливих програм. 
Важливо під час розслідування злочинів, які пов’язані з комп’ютерами та комп’ютерними 

системами, уникати дій, які можуть пошкодити чи змінити наявну інформацію, у той чи інший спосіб 

змінити цілісність вилучених даних.  
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Алгоритм початкового етапу розслідування досліджуваних злочинів повинен включати: 
1. Допит потерпілого та можливих свідків (очевидців) злочину. Так, слідчому необхідно у 

потерпілого встановити, що слугувало підставою для рішення про те, що був несанкціонований доступ, 

з’ясовується розмір матеріальної шкоди. 
Слушною є думка Ю. В. Гавриліна про те, що у випадку неправомірного доступу до 

комп’ютерної мережі необхідно допитати інженерів-програмістів, що займаються розробкою 

програмного забезпечення, операторів, спеціалістів з технічного забезпечення, що займаються 

ремонтом засобів комп’ютерної техніки, системних програмістів, інженерів із засобів зв’язку та 
телекомунікаційному обладнанню, спеціалістів по забезпеченню безпеки комп’ютерних систем та інше 

[4, с. 23].  

2. Проведення огляду місця події – місць виявлення слідів злочину з обов’язковим оглядом 
комп’ютерного засобу. Навіть при всій обережності в роботі з інформацією, інколи залишаються сліди. 

Це може бути якась випадково стерта інформація, або плутанина в програмі, яка могла статись при 

застосуванні не тої команди, яку потрібно було б застосувати. В ході огляду місця події слідчому 

необхідно з’ясувати характеристики комп’ютера; програмного забезпечення, що на ньому встановлене; 
розташування окремих елементів комп’ютерної системи, їх призначення, визначити наявність та 

можливість їх з’єднання з іншими комп’ютерними системами. При цьому з’ясовується розташування 

під’єднувальних кабелів та можливість підключення чи відключення певних пристроїв від 
комп’ютерної системи без доступу у приміщення, а також безпосередньо в самому приміщенні. З тим, 

щоб у подальшому виключити можливість оскарження в суді правильність проведеного огляду та його 

результатів слідчий повинен підбирати понятих, які мають певні знання в галузі комп’ютерної техніки 
(основних операціях, назвах комп’ютерних програм тощо) [5, с. 78].  

3. Проведення комп’ютерних експертиз (програм для ЕОМ, баз даних, окремих файлів, 

спеціальних технічних засобів тощо). Під час розслідування можливі випадки, коли конкретно 

невідомо, яка інформація може становити інтерес для слідства. За цих умов особа, що здійснює 
досудове розслідування, вимушена за допомогою експерта ознайомитися з усіма вилученими 

матеріалами.  

4. Отримання необхідних документів, що свідчать про протиправність події або відображають 
незаконність проведення операції у сфері комп’ютерної інформації (договору на отримання послуг 

Інтернет тощо); отримання у провайдера протоколу роботи в мережі даного абонента за певний період 

часу з зазначенням дати, часу, початку сесії, тривалості роботи, грошових коштів, списаних з рахунку 
клієнта; журналів реєстрації користувачів; актів відомчих комісій; журналів обліку збоїв у роботі 

комп’ютерної мережі окремих комп’ютерів чи технічних пристроїв з ладу; файлів адміністратора 

мережі, в яких фіксується вся робота мережі; актів за результатами антивірусних перевірок, інші [6]. 

5. Отримання ідентифікаційних даних про власника комп’ютерного засобу, що здійснив 
незаконний дистанційний доступ до комп’ютерної інформації. 

6. Проведення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб, які причетні до злочину. 

Отже, робота з комп’ютерами і комп’ютерним обладнанням потребує спеціальних знань та 
удосконалення збору і процесуального закріплення доказів при розслідуванні кіберзлочинів. 
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Ще до початку анексії  Автономної Республіки Крим та збройного конфлікту з незаконними 

збройними формуваннями на території Донецької та Луганської областей України, в кібернетичному 
просторі проводились кібернетичні атаки на елементи критичної інформаційної інфраструктури 

приватних та державних установ України. Перша значна активність атак на інформаційні ресурси з боку 

країни-агресора почала спостерігатись під час протестів, в кінці 2013 року. З 2014 року дані атаки 
почались більш масовано як на приватні так і державні структури, в тому числі й на ресурси Збройних 

Сил України. Випадки проведення кібератак по своїм наслідкам приводять до кіберзлочинів. 

Кіберзлочинність відносне молоде і нове явище, яке виникло з появою мережі Інтернет. 
Кіберзлочинність – це злочинність в так званому «віртуальному просторі», яка здійснюється з 

використанням комп’ютерних систем або мереж, або проти них. Віртуальний простір (або 

кібернетичний простір) 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. 

Кіберпростір поступово перетворюється на окрему, поряд із традиційними "Земля", "Повітря", 

"Море" та "Космос", сферу ведення бойових дій, у якій все більш активно діють відповідні підрозділи 

збройних сил провідних держав світу. З урахуванням застосування сучасних інформаційних технологій 
у секторі безпеки і оборони, створення єдиної автоматизованої системи управління ЗС України оборона 

нашої держави стає більш уразливою до кіберзагроз [2]. 

Система управління в ЗС України створюється та працює з використанням інформаційно-
телекомунікаційних систем (ІТС), по яких проходить передача інформації (наказів, сигналів, 

розпоряджень) як в повсякденній діяльності так і при проведенні навчань, бойових дій та може 

зазнавати ушкоджень при несанкціонованих вторгненнях в результаті кіберзлочинних дій.  
Для надійного протистояння кіберзлочинам в ЗС України повинна бути створена система 

протидії, яка в змозі протистояти атакам, втручанням в роботу ІТС, які реалізовуються з використанням 

сучасних програмних алгоритмів. 

Управління та організація протидії кіберзагрозам в ЗС України покладено на Головне 
управління зв’язку та інформаційних систем (ГУЗІС) Генерального штабу ЗС України та Центральне 

управління захисту інформації і криптології [2]. Підрозділи ГУЗІС для захисту інформації та протидії 

кіберзагрозам співпрацюють з Службою безпеки України, Державною службою спеціального зв'язку та 
захисту інформації (ДССЗЗІ) України, Національною поліцією України, та взаємодіють з Командою 

реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-ua, яка входить до складу ДССЗЗІ та має 

всі правові дозволи на виконання завдань, які на них покладаються щодо кібернетичного захисту 
національної інформаційної системи України. 

Для протидії кіберзагрозам в ЗС України функціонують спеціальні підрозділи, які слідкують за 

правильністю використання ІТС на організаційному, технічному та правовому рівнях.  

На організаційному, технічному рівні використовується система захисту інформації на різних 
рівнях кіберпростору, яка включає такі заходи: 

- розмежування доступу користувачів до ІТС; 

- використання криптографічного захисту інформації при зберіганні та обміні нею; 
- міжмережеве екранування з використання маршрутизаторів, фаєрволів; 
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- створення та практичне використання віртуальних приватних мереж; 
- системне використання антивірусного захисту; 

- виключення використання програмних продуктів потенційного противника; 

- застосування системи виявлення вторгнень (IDS) з використанням підсистеми попередження 
вторгнень (IPS); 

- встановлення механізму автентифікації та авторизації; 

- створення резервного зберігання даних на носії інформації, до яких виключений будь-який 

несанкціонований доступ. 
Використовувана система захисту інформації та реальні рівні взаємодії з іншими державними 

структурами, які працюють в напрямку кібернетичної безпеки, не дозволяє підрозділам Міністерства 

оборони України зайняти своє місце в національній системі кібербезпеки.  
На даний момент в ЗС України основними  з недоліків, які впливають на кіберзахист є: 

- мала кількість спеціалістів ІТ напрямку відповідної підготовки для роботи в 

кіберпросторі та протидії будь-яким загрозам; 

- відсутність розробленої надійної штатної структури, на кожному рівні, які б діяли 
воєдино на будь-які можливі кібезлочину та працювали в команді; 

- недостатня кількість, а в деяких частинах взагалі відсутність сучасного апаратного 

забезпечення інформаційних технологій для захисту та протидії кіберзагрозам; 
- недостатня кількість ліцензійного програмного забезпечення та не використання 

антивірусного захисту; 

- низька обізнаність особового складу, якій працює на ПЕОМ про правила користування 
ними, щодо недопущення потрапляння  та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.  

Отже, на даний момент є важливим та необхідним для Міністерства оборони та Збройних Сили 

України розроблення запланованої IT-стратегії. В якій буде передбачено створення єдиної системи 

управління, власний центр обробки даних і підрозділи з кібербезпеки. Також необхідно внесення 

корективи в правовому регулюванні наявних проблем кіберпростору відповідно до вимог нормативно-

правових актів України з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC. Нова стратегія повинна посприяти 

створенню практично дієздатних підрозділів оборонного відомства, в області кіберборотьби, не тільки 

на верхніх рівнях органів управління, а й покращити становище в цьому питанні у окремій військовій 

частині, що сприятиме надійній та захищеній обробці даних в інформаційному просторі. 
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В.Л. Грохольський цілком виправдано зауважує, на сьогодні в Україні існує чимало причин для 

загострення та ускладнення криміногенної ситуації. Це проблеми економічного та соціального 

характеру, низькі темпи реформування суспільства у поєднанні з суб’єктивним гальмуванням цього 
процесу, значне зростання безробіття, бездоглядність дітей тощо. До того, усі ці негаразди 

проявляються на тлі недостатньої ефективності роботи правоохоронних структур, центральних, 
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місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що значною мірою пояснюється тим, 
що правоохоронна діяльність переважно орієнтована на розкриття та розслідування вже скоєних 

злочинів, а не на їх попередження через вплив на причини та умови вчинення правопорушень; у 

відсутності належної, а головне – системної управлінської роботи у сфері профілактики правопорушень 
[1, с. 3]. З свого боку додамо, що усі ці проблеми найгостріше відчуваються та проявляються у 

поведінці дітей. Поводження та сприйняття соціальних цінностей дитиною буде залежати від 

характерних особливостей того чи іншого індивідуума та середовища в якому така дитина мешкає, 

виховується та розвивається. При цьому, випадки девіантної поведінки серед дітей не завжди буде 
обумовлювати виховання у «неблагонадійні» чи малозабезпеченій, неповній родині. Зараз дуже багато 

факторів впливає на формування свідомості та «моральності» дитини. Само по собі українське 

суспільство у переважній більшості є надто маргінальним та цинічним, що не може не відбиватися на 
його неповнолітніх членах.  

У ст. 487 КПК України законодавець передбачає, що при дослідженні умов життя та виховання 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого належить з’ясувати: 1) склад сім’ї неповнолітнього, 

обстановку в ній, взаємини між дорослими членами сім’ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до 
виховання неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові умови сім’ї; 

2) обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де навчається або працює 

неповнолітній, його ставлення до навчання чи роботи, взаємини з вихователями, учителями, 
однолітками, характер і ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 3) зв’язки 

і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та роботою. До останнього підпункту 

слід відносити як зв’язки, що мають місце під час організованого дозвілля (заняття спортом, танцями 
тощо), так і ті, що виникають в той період, коли дитина, так би мовити, надана сама собі 

(неорганізоване дозвілля). 

На сьогодні, у якості аналога так званого дозвілля «на вулиці» все більшого поширення здобуває 

«занурення» дітей у віртуальне спілкування у соціальних мережах, он-лайн іграх і т. ін. Масове 
використання Інтернету, зокрема доступність до технологій високошвидкісного мобільного зв'язку, 

комп’ютерів, планшетів та інших сучасних мобільних приладів поступово змінює форми 

комунікативного процесу. Проте навіть таке опосередковане спілкування не позбавлене прихованих 
небезпек. Нові можливості, що надаються інформаційними технологіями, їх широка поширеність і 

доступність роблять цю сферу надзвичайно привабливою для представників кримінального середовища. 

Стрімкий розвиток інформаційно-телекомунікаційних мереж, створення численних інформаційних 
систем, розробка більш досконалих технічних пристроїв – все це створює умови, які полегшують 

вчинення злочинів в цій сфері, число яких з кожним роком збільшується, як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах [2, с. 4]. Зловмисники, з різною метою, використовуючи можливості ІТ-технологій у 

поєднанні з психологічними прийомами, здатні підкоряти волю значної кількості користувачів 
соціальних мереж, чатів, блог-платформ, форумів тощо. Особливо вразливими у цьому сенсі є діти.  

Так зване «віртуальне» середовище є частиною того, що фахівці називають інформаційним 

простором. Як зазначає А. І. Ненашев, у рамках кібернетичного підходу інформаційним простором 
називається сукупність джерел інформації, баз даних, технологій і мереж, які об’єднують їх. У 

філософсько-методологічному вимірі під інформаційним простором розуміється середовище 

поширення інформації в соціумі, що перебуває під впливом культурних, економічних, політичних, 

технологічних та інших факторів [3, с. 5]. Дослідники відзначають, що поняття «інформаційний 
простір» поєднує два терміни: «простір» та «інформація» [4, с. 224]. 

Інформаційний простір, постійно розширюючись і відіграючи дедалі важливішу роль у житті 

людей, формує новий життєвий простір у вигляді цілісного поля, усередині якого індивіди взаємодіють 
між собою. Як зазначають вчені-філософи специфіка його полягає в розірваності двох рівнів буття: 

реального й віртуального, що зумовлює нові норми й ситуації існування. Набуваючи глобального 

характеру, інформаційні технології сприяють розширенню комунікацій і формуванню єдиного 
комунікативного простору, у рамках якого формуються свої особливі закони та норми поведінки й 

світосприйняття [5, с. 10-11]. Інформаційне середовище – це частина інформаційного простору, яка 

формує найближче інформаційне оточення індивіда, є сукупністю умов, що забезпечують його 

продуктивну діяльність [6]. І хоча у загальному розумінні до джерел інформації належать не лише 
Інтернет, а й телебачення, друковані засоби масової інформації (газети, журнали), книги, спілкування з 

членами родини, однолітками тощо. Втім, Інтернет упевнено лідирує серед інших джерел та набуває все 

більшого впливу на свідомість населення, особливо дітей та підлітків.  
У контексті ювенальної превенції вказані властивості поширення Інтернет-комунікацій мають 

як свої плюси, так і мінуси. 
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Серед негативних чинників можна назвати: низький контроль з боку батьків щодо характеру 
інформації, яку діти отримують в Інтеренті, їхнім спілкуванням у соціальних мережах; надмірне 

запорошення Інтернету сайтами асоціального характеру та їх необмежена доступність (порносайти, 

пропагування насилля, агресії, поширення «сленгової» та нецензурної лексики, азартні он-лайн ігри 
тощо); психологічний тиск та вплив на свідомість неповнолітніх; маніпулювання їх поведінкою та 

свідомістю з метою шахрайства, підбурювання до незаконних дій, втягнення до сект і т. ін. Так у 

поточному році на території областей Причорноморського регіону України (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська) було: зафіксовано 30 фактів кіберзлочинів, у яких потерпілими виявилися неповнолітні 
особи (по Україні або по Одеській області); закрито або заблоковано поліцією 200 сайтів 

антисоціальної, аморальної спрямованості (трафік надходив з США); виявлено 190 фактів 

протиправного використання неповнолітніх у порносайтах (проте, через суб’єктивні причини ці особи 
не були визнані потерпілими). До того ж, абсолютно новими детермінантами дитячої смертності та 

травмування стали такі дії як втягнення дітей у так звані групи смерті в Інтернету (через соціальні 

контактні мережі), намагання підлітками робити «селфі» в екстремальних (небезпечних) умовах (для 

отримання «рейтингових балів»). 
Але у захопленні населення Інтернетом є й певні позитивні аспекти. З метою всебічного 

інформування населення про стан правопорядку та криміногенної обстановки в дитячому середовищі, 

висвітлення діяльності працівників ювенальної превенції, популяризації роботи поліцейського та 
підняття авторитету, призначеним працівником відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Одеській 

області в соціальній мережі Facebook ведеться сторінка, яка так і називається «Відділ ювенальної 

превенції ГУНП в Одеській області», де систематично розміщуються інформаційні матеріали про 
позитивні досягнення в службовій діяльності підрозділів, щодо захисту прав дітей та їх законних 

інтересів, а також заходи загальної профілактики та матеріали профілактично-роз’яснювального 

характеру. Також, в соціальній мережі Facebook є сторінки майже всіх територіальних підрозділів 

поліції ГУНП в Одеській області, на яких розміщується інформація про результати роботи всіх служб, в 
тому числі і ювенальної превенції. 

За потреби працівники поліції спілкуються з дітьми через соціальні мережі (наприклад з метою 

встановлення місця знаходження дитини, в разі безвісного зникнення), а також усі бажаючи, в тому 
числі батьки і діти мають змогу написати звернення, скаргу,запитання, пропозицію або залишити свій 

коментар на сторінці «Відділ ювенальної превенції ГУНП в Одеській області» в соціальній мережі 

Facebook. Використання можливостей Інтернету суттєво розширюють аудиторії, яку можна охопити 
превентивним впливом та збільшують оперативність зазначених заходів. 

Отже, інформаційне («віртуальне») середовище дитини можна вважати окремим елементом 

об’єкту превентивного впливу, який має свої особливості та вимагає окремої уваги з боку поліції.  
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Інцидент кібербезпеки - подія або ряд несприятливих подій ненавмисного характеру 

(природного, технічного, технологічного, помилкового, у тому числі внаслідок дії людського фактора) 

та/або таких, що мають ознаки можливої (потенційної) кібератаки, які становлять загрозу безпеці 
систем електронних комунікацій, систем управління технологічними процесами, створюють імовірність 

порушення штатного режиму функціонування таких систем (у тому числі зриву та/або блокування 

роботи системи, та/або несанкціонованого управління її ресурсами), ставлять під загрозу безпеку 
(захищеність) електронних інформаційних ресурсів [1]. 

Для виявлення слідів кібератак необхідно враховувати наступні фактори і здійснювати: 

1) контроль цілісності програм, файлів даних та інших інформаційних ресурсів, які підлягають 
захисту; 

2) аналіз діяльності користувачів і процесів, а також мережного трафіка в комп’ютерній мережі, 

над якою ведеться контроль; 

3) контроль фізичних форм нападу на елементи інформаційної системи, у тому числі і на 
відчужувані джерела збереження інформації; 

4) аналіз дій адміністраторів з перевірки попередніх інцидентів [2]. 

За висновками авторитетної дослідницько-консалтингової компанії Gartner до "гарячих" 
інформаційних технологій безпеки сьогодні можна віднести наступне: аналіз мережного трафіка (NТА 

або NBAD), виявлення і реагування на загрози на робочому місці (EDR), аналіз поведінки користувачів 

(UEBA) і хмарні брокери/посередники безпеки (CASB). Якщо остання технологія ще є не дуже 

актуальною в країнах пострадянського простору, то решта технологій здатні змінити хід боротьби 
проти сучасних кіберзлочинців. Технологія EDR доповнює засоби попередження загроз на вузлах 

функціями виявлення, реагування і розслідування. Технологія NТА аналізує у контексті інформаційної 

безпеки (ІБ) журнали, мережевий трафік, який є цінним джерелом інформації про загрози і порушення 
політики безпеки. Технологія UEBA дозволяє перейти від статичних правил в системах захисту до 

динамічного аналізу поведінки порушників ІБ - користувачів [3]. 

Як зазначають фахівці, практично всі кібератаки можна виявити шляхом «ручного» аналізу 
журналів реєстрації або застосувати вбудовані до операційної системи засоби. Це дозволить істотно 

понизити фінансові витрати на розгортання інфраструктури виявлення кібератак. Разом з тим 

недоліками «ручного аналізу» або автоматизованого неспеціалізованого аналізу є те, що час на 

здійснення цього процесу зростає у багато разів. Крім того, такий метод аналізу не дозволяє своєчасно 
виявити і запобігти багатьом втручанням (кібератакам). Тому доцільно застосовувати спеціальні 

автоматизовані інформаційні системи, налаштовані на виявлення порушень ІБ.  

Універсальний автоматизований аналіз здійснюється за допомогою засобів, які входять у 
програмне забезпечення. Ефективність системи виявлення кібератак значно підвищується при 

застосовуванні інноваційних методів аналізу отриманої інформації (статистичного підходу; експертних 

систем; нейронних мереж) [2]. Кожен із зазначених  методів має ряд переваг і недоліків, тому зараз 
важко зустріти систему, що реалізує тільки один з них. Як правило, методи використовуються у 

сукупності і дають позитивний ефект при необхідній компетентності служби інформаційної безпеки.  

Класифікація систем виявлення кібератак може бути виконана по декількох ознаках: за 

способом реагування; за способом виявлення; за способом збирання інформації про кібератаку. 
За способом реагування розрізняють пасивні й активні системи виявлення кібератак (Intrusion 

Detection System - IDS). Пасивні IDS фіксують факт кібератаки, записують дані у файл журналу і 

видають попередження. Активні IDS намагаються протидіяти кібератаці, наприклад, змінюючи 
конфігурацію міжмережного екрану або генеруючи списки доступу маршрутизатора. За способом 
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виявлення атаки системи IDS поділяють на дві категорії: виявлення аномальної поведінки (anomaly-
based); виявлення зловживань (misuse detection або signature-based). Найбільш популярною є 

класифікація за способом збирання інформації про кібератаку: виявлення атак на рівні мережі (network-

based); виявлення атак на рівні хоста (host-based); виявлення кібератак на рівні додатка (application-
based). 

Сьогодні на ринку представлено декілька десятків комерційних систем виявлення інцидентів 

кібербезпеки: зокрема, Cisco Systems, Internet Security Systems, Symantec, Computer Associates, Enterasys 

Networks [2]. 
Складовими ефективності окремих комерційних систем є, зокрема:  організація боротьби з 

кібератаками протягом всього їх життєвого циклу (етапи «до» - «під час» - «після»); рівнозначний 

розподіл зусиль між трьома компонентами: попередження, виявлення, реагування на кібератаки; 
наявність окремого підрозділу, який би вивчав різні загрози і розробляв методи боротьби з ними тощо. 

Це дозволяє враховувати складність і динамічність сучасних загроз, боротися з ними не тільки на 

підходах до об'єктів захисту, але й вживати заходів після вчинення кібератаки, в т.ч. для скорішого 

відновлення після неї, зменшення негативного впливу на підприємства, установи, організації [3]. 
Так, Email Security Appliance може запобігти отриманню листів від небажаних відправників за 

допомогою репутаційних технологій (етап «до»), виявляти відомі й невідомі атаки (спам, фішинг, 

віруси тощо) у повідомленнях електронної пошти (етап «під час»), проводити розслідування інцидентів 
(наприклад, складати список тих, хто натискає на фішингові посилання) і виявляти вже пропущені 

шкідливі програми (етап «після») [3].  

У компанії Cisco загрози кібербезпеки аналізує підрозділ Талос. У ньому 250 інженерів кожного 
дня аналізують 90 міліардів DNS-запитів, 19 міліардів URL, 18 міліардів файлів (1,5 з них шкідливих), 

600 міліардів повідомлень електронної пошти [3]. З моменту атак Black Energy наприкінці 2015 року 

фахівці Talos співпрацюють з публічними та приватними організаціями в Україні в рамках протидії 

кібератакам [4]. 
Висновок. Використання можливостей інноваційних інформаційних технологій за участю 

компетентних фахівців здатне вплинути на рівень  якості виявлення і попередження інцидентів 

кібербезпеки.  
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Сьогодні відбувається впровадження новітніх технологічних досягнень майже в усі сфери 

людського життя. Науково-технологічний процес не оминув і Україну. Так, стрімко розвиваються 
телекомунікації, інформаційні технології, зокрема, мережа Інтернет. Із року в рік новітні технології все 

активніше проникають у життя громадян, що з одного боку надає безмежні можливості у пошуку 

інформації, а з другого боку – можливості інформаційної сфери за сучасних умов одразу ж взяли на 

озброєння представники криміналітету, утворивши найприбутковіший на сьогоднішній день вид 
протиправної діяльності.  

Сучасне суспільство – це суспільство інформаційних технологій, що базується на 

повсякденному використанні комп’ютерної техніки, мереж зв’язку, мобільних засобів комунікації та 
інших технічних засобів. Щоденна робота урядових структур, банківської, енергетичної, транспортної 

та інших систем неможлива без надійної роботи комп’ютерної техніки та засобів комунікацій. 

Інформаційні технології стали постійним супутником сучасної людини не лише на робочому місці, 
вони увійшли майже в усі сфери людського життя [1].   

У сучасному світі економічна злочинність, вийшовши за рамки національних кордонів, 

перетворилися на транснаціональне явище та глобальну загрозу людству. А стрімкість фінансової 

глобалізації, формування глобальної фінансової системи та ускладнення світової фінансової 
архітектури поруч із розвитком інформаційно-комунікаційних технологій зумовили виведення на 

провідні позиції у міжнародному вимірі економічної злочинності таку її форму, як легалізація 

кримінальних доходів [2].   
На відміну від «традиційного» відмивання доходів, для здійснення якого використовується 

банківська система, кібервідмивання засновано на використанні різних видів операцій та 

постачальників фінансових послуг, починаючи від банківських переказів, внесення чи зняття готівки, 

використання електронних грошей та закінчуючи «грошовими мулами» та послугами по переказу 
грошей. 

Основні механізми легалізації злочинних доходів здобуті злочинним шляхом доходи вимагають 

від злочинців швидкого та ефективного проведення їх легалізації. При чому, з огляду на специфіку 
кіберзлочинності – організатори та виконавці схем переважно є освіченими та технічно грамотними, 

відповідно і методи, які ними використовуються при легалізації отриманих коштів, можуть також бути 

досить складними та нестандартними. 
Інформація чи гроші викрадаються через мережу Інтернет, що надає додаткові можливості для 

переказу коштів із рахунків фізичних або юридичних осіб на рахунки зловмисників, насамперед за 

допомогою вірусних програм для зчитування паролів і конфіденційної інформації. Віруси, вражаючи 

комп’ютерні системи, копіюють паролі, ключі, зберігають скриншоти, пов’язані з фінансовою чи іншою 
важливою інформацією, та передають дані кіберзлочинцям. Небезпечним винаходом є програми, здатні 

впливати на роботу та спричиняти збій у функціонуванні стратегічних об’єктів, телекомунікаційних 

мереж чи банківської інфраструктури. Збитків завдають так звані DDoS-атаки, що здійснюються за 
допомогою ботнетів та блокують сервіси дистанційного банківського обслуговування [3]. 

Кіберзлочини здійснюються за рахунок інноваційних підходів та проведення 

високоінтелектуальних операцій, застосування нестандартних рішень і урізноманітнення методів. 
Організація злочинних груп є високоструктурованою та вирізняється вузькою спеціалізацією ролей і 

обов’язків. Водночас складнішим та витонченішим стає доступ до інформації, що реалізується на 

підпільних ринках. 

Отже, причиною популярністю та стрімкого росту кіберзлочинності як бізнесу є його значна 
прибутковість, а також те, що успіх справи не пов’язан із великим ризиком. Доходи, які отримують 

кіберзлочинці за декілька секунд чи хвилин, можуть перевищувати мільйони доларів. Тому на сьогодні 

кіберзлочинність – проблема номер один у світі. Її вирішенню приділяється дуже багато уваги, 
використовуються програми співробітництва між спеціальними органами багатьох країн. У зв’язку з 
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цим хотілось би, щоб Україна, як одна із країн, в якій активно використовуються інтернет-технології та 
кількість користувачів постійно зростає, мала активні засоби захисту та протидії кіберзлочинності та 

активно готувала кваліфікованих спеціалістів, які б завжди були готові захистити інтереси держави.  
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На сьогоднішній день кіберзлочинність поширена скрізь, одним із чимало важливих видів 

кіберзлочинності є скімінг. Актуальність платіжних карток на часі важко переоцінити. Українці все 
частіше розраховуються ними за покупки на лише в інтернет-магазинах, але й у звичайних торгових 

мережах. 

Карткою дійсно легше розраховуватися у супермаркеті,не треба кожного дня думати, скільки 
брати з собою грошей та перейматися, щоб у вас часом не витягали гаманець у метро чи іншому 

людному місці. Проте й у цієї медалі є і інший бік – шахраї вже доволі давно досягли того рівня, коли з 

легкістю можуть спустошити ваш банківський рахунок. Для цього вам лише треба «засвітити» картку у 
будь-якому банкоматі, магазині або навіть кафе. Це один з самих привабливих способів шахрайства з 

банківськими картами існує вже досить-таки давно і є реальною небезпекою для всіх власників 

пластикових карток. Метою скімінга є виготовлення дубліката платіжної картки та зняття з неї всієї 

готівки в банкоматі, але при цьому справжня картка знаходиться у нас. Ми навіть можемо і не 
підозрювати, що нас обкрадають. Це дійсно дуже погана погана і неприємна ситуація, з якою може 

зіткнутися кожен з нас. Ми навіть можемо і не підозрювати, що нас обкрадають. Це дійсно дуже погана 

і неприємна ситуація, з якою може зіткнутися кожен з нас. 
Саме слово «скімінг» з’явилося на початку 90-х років минулого сторіччя, від аналогічної назви 

спеціального електронного пристрою, який злодії прикріплюють до картоприймача в банкоматі, і з того 

часу розпочав набирати обертів, як з кількості вчинених злочинів, так і в плані удосконалення прийомів 

та технічних засобів, що використовуються злочинцями [2]. 
На актуальність боротьби з даним видом злочинів в Україні вказує створення Управління 

боротьби з кіберзлочинністю МВС України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 

функцією яких є розкриття злочинів пов’язаних з банківською сферою та платіжними системами. 
Огляд сучасної наукової думки стосовно протидії скімінгу, а саме робіт Кійкова В.М. та 

Онищенко Ю.М. доводить, що найбільш ефективними технологіями банківської боротьби за скімінгом 

є : фізичний моніторинг, пасивний анти-скімінг і активний санти-скімінг [1]. 
Фізичний моніторинг банкоматів включає в себе періодичний огляд банкомату співробітниками 

банку, інкасаторами, або фахівцями сервісної служби на аутсорсингу. В ході перевірки за графіком 

заповнюється спеціальний журнал перевірок, щоб в разі знаходження чужорідного пристрою виявити 

проміжок часу, протягом якого був ризик компрометації карт. На практиці це ненадійний і дорогий 
спосіб боротьби зі скімінгом. 

Пасивний анти-скімінг проявляється в тому, що банк встановлює на щілину карто приймача 

спеціальні анти-скімінгові накладки, що підключені до спеціального датчика, який спрацьовує в разі 

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2013/20131230/tipolog2013.pdf
http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/773?view=material
http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/773?view=material
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спроби шахрая зняти анти-скімер з банкомату. Датчик може складатися із звичайних проводів, які 
рвуться при знятті анти-скімера з банкомату, або пари магніт + геркон (при якому контакти геркона 

реагують на видалення анти-скімінгової накладки з вбудованим магнітом), при цьому в процесі 

видалення анти-скімера наявність герконової пари шахрай може не помітити, що підвищує шанси його 
піймання. Недолік пасивного анти-скімінгу в тому, що багато власників карт, начитавшись і 

надивившись страшилок про банкоматні шахрайства, побачивши сторонній пристрій бояться (і до речі 

цілком виправдано) користуватися таким банкоматом. Частково вирішити цю проблему вдається 

шляхом розміщення спеціальної наклейки, де зображений правильний вид карто приймача. Технології 
зробили крок далеко вперед  і виготовлені шахраями скімери важко відрізнити від анти-скімерів, навіть 

для співробітників банку. Пасивний анти-скімінг це бюджетний, компромісний, але не кращий варіант 

боротьби зі скімінгом [5]. 
Активний анти-скімінг це найдорожчий, але ефективний спосіб боротьби зі скімінгом. Пристрій 

встановлюється в середині банкомату і непомітно зовні. Активний анти-скімер контролює простір 

перед банкоматом і дозволяє моментально виявити несанкціоновану установку на нього сторонніх 

пристроїв. Анти-скімер може також створювати радіоперешкоди в області щілини карто приймача, що 
перешкоджають роботі сторонніх електронних пристроїв. Датчики анти-скімера дозволяють 

аналізувати електромагнітне поле в зоні розміщення картридера, ПІН-клавіатури і монітора в разі різкої 

зміни напруженості поля (включення випромінювальних пристроїв при радіопередачі, установка 
стороннього обладнання), пристрій подає команду на керуючий блок банкомату, який виводить 

банкомат з режиму обслуговування клієнтів і може виконувати додаткові дії (відправка команд, СМС, 

оповіщення служби охорони і моніторингу і т.д.) [4]. 
Найдієвішим із напрямків боротьби зі скімінгом є перехід на мікропроцесорні пластикові картки 

(EMV–технологія) і за можливістю відмовитися від карток з магнітної стрічкою. В таких умовах для 

боротьби з проблемою підробки картки із забезпеченням збереження PIN-коду,полягає у використанні 

виробниками і власниками терміналів удосконалених і більш захищених способів оновлення ссесійних 
ключів в алгоритмі 3DES та шифрування даних для PIN-коду (стандарт  ANSIX9.8) Найбільш всього 

захищеним на даний час вважається алгоритм  шифрування 3DES [3]. 

На підставі зазначеного можна зробити висновки, що скімінг займає самостійне місце в 
структурі кіберзлочинів в банківський системі. Одним із дієвих засобів боротьби зі скімінгом є перехід 

на мікропроцесорні пластикові картки (EMV–технологія) і за можливістю відмовитися від карток з 

магнітної стрічкою. В таких умовах для боротьби з проблемою підробки картки із забезпеченням 
збереження PIN-коду, полягає у використанні виробниками і власниками терміналів удосконалених і 

більш захищених способів оновлення сесійних ключів в алгоритмі 3DES та шифрування даних для PIN-

коду (стандарт  ANSIX9.8). 

Найбільш всього захищеним на даний час вважається алгоритм шифрування 3DES. 
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 інформаційного забезпечення ОДУВС 

 
В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства значно поширюється 

загальна кількість злочинів , пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки та мережі інтернет, що 

дає підставу визначити актуальність появи самостійного прошарку в структурі загально-кримінальної 

злочинності  транснаціонального характеру – кіберзлочинності, оскільки злочинні акти щодо 
інформаційних систем утворюють загрозу організаціям, установам, фізичним особам і взагалі 

інформаційній безпеці як України так і інших держав. 

Огляд сучасної науковій думки стосовно проблем протидії кіберзлочинності, а саме робіт: 
Довбиш А.С., Іванченко О.Ю., Орлов О.В., Онищенко Ю.М., Семенов В.В., Гусева В.О., Пархоменко 

Л.В., Войціховський А.В. та інші дає підставу наголосити на основні напрямки цієї проблеми. 

1. Невизначеність основних категорійних понять у сфері кіберзлочинності та 
неузгодженість сталої класифікації кіберзлочинів. 

Термін «кіберзлочинність» в теорії наукового пізнання ще досі не знайшов свого остаточного  

визначення. Узагальненим поняттям є розуміння кіберзлочинності як сукупності злочинів в 

кіберпросторі, ознаками яких буде скоєння їх за допомогою комп’ютерних систем (мереж), а також 
інших засобів доступу до кіберпростору і проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і 

комп’ютерних даних. 

Тому сама класифікація кіберзлочинів відбувається відповідно до об’єкта та предмета 
посягання, способу його скоєння. 

В залежності від виду загроз кібербезпеку можна розглядати як забезпечення стану захищеності 

особистості, суспільства, держави від впливу неякісної інформації, інформації та інформаційних 
ресурсів від неправомірного впливу сторонніх осіб, інформаційних прав і свобод людини і 

громадянина.   

З огляду функцій кіберполіції, як новоутвореного 5 листопада 2015 р. структурного підрозділу 

Національної поліції України, класифікація кіберзлочинів має таку структуру: 
1. У сфері використання платіжних систем: 

 скімінг (шимінг) - незаконне копіювання вмісту треків магнітної смуги (чіпів) 

банківських карток; 

 кеш-тренінг - викрадення готівки з банкомату шляхом встановлення на шатер банкомату 

спеціальної утримуючої накладки; 

 кардінг –  незаконні фінансові операції з використанням платіжної картки або її 
реквізитів,  що не ініційовані або не підтверджені її держателем;  

 не санкціоноване списання коштів з банківських рахунків за допомогою систем 

дистанційного банківського обслуговування. 

2. У сфері електронної комерції та господарської діяльності:  

 фішинг - виманювання у користувачів Інтернету їх логінів та паролів до електронних 
гаманців, сервісів онлайн аукціонів, переказування або обміну валюти, тощо; 

 онлайн шахрайство –  заволодіння коштами громадян через інтернет-аукціони, інтернет-

магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку; 

3. У сфері інтелектуальної власності:  

 піратство – незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в Інтернеті;  

 кардшарінг – надання незаконного доступу до перегляду супутникового та кабельного 

TV; 
4. У сфері інформаційної безпеки: 

 соціальна інженерія – технологія управління людьми в Інтернет просторі;  

 мальваре – створення та розповсюдження вірусів і шкідливого програмного 

забезпечення;  
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 протиправний контент –  контент, який пропагує екстремізм, тероризм, наркоманію, 

порнографію, культ жорстокості і насильства;  

 рефайлінг – незаконна підміна телефонного трафіку. 
2. Транснаціональний характер мережі «інтернет» та відсутність механізмів контролю над 

інформаційними мережами необхідного для правозастосування. 

Ця проблема виникає за рахунок децентралізованої структури інформаційної мережі і 
відсутності національних кордонів у кіберпросторі. 

Розвиток законодавчої бази і реагування на всі проблеми боротьби з кіберзлочинністю поки що 

відстає від розвитку інформаційних технологій. Механізми контролю запобігання та розслідування 

посягань у кіберпросторі сьогодні дуже обмежені як соціально, так і технічно. Це обумовлює 
можливість стати жертвою використання інформаційних технологій в злочинних цілях, за рахунок 

автоматизації та швидкості використання комп’ютерів. 

Також слід звернути увагу, що останнім часом з’явилася тенденція укріплення зв’язку між 
кіберзлочинністю та організованою злочинністю. Інтернет використовується як індивідами, так і 

невеликими злочинними групами. При цьому, він виконує функцію не тільки як допоміжний засіб 

скоєння злочину, а як місце і основний засіб вчинення традиційних злочинів – шахрайств, крадіжок, 
вимагань. Злочинці створюють сектори тіньового ринку, з поділом праці між злочинними групами і 

цілими майданчиками, для торгівлі програмним забезпеченням для вчинення злочинів, продажу 

інформації тощо. 

3. Вдосконалення кодифікації кіберзлочинів у кримінальному законодавстві України. 
Дослідження провідних науковців стосовно комп’ютерної злочинності та комп’ютерної безпеки, 

а саме: Біленчука П.Д., Геллера А.В., Калюжного Р.А., Карчевського М.В., Супруженка А.М., Чиркова 

Д.К., та інших доводить, що поняття «комп’ютерний злочин», «кіберзлочин» в загальному розумінні 
можуть бути ефективно використані при дослідженні кримінологічних, кримінально-процесуальних, 

криміналістичних аспектів. 

Щодо національного кримінально-правового дискурсу, то найбільш доцільним слід вважати 

визначення кіберзлочинності як «злочинів у сфері використання інформаційних технологій».  
Так, розділ XVI Особливої частини КК України містить перелік злочинів у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж і мереж електронного зв’язку, що 

зазначається у ст. ст. 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1.  
Крім цього, окремі дослідження (Орлов О.В., Онищенко Ю.М.) розглядають розширення 

переліку так званих «старих злочинів» кіберзлочинів, які підпадають під дію Конвенції про 

кіберзлочинність [с. 37]. До таких діянь відносяться: 
- різні види підробок (ст. ст. 199, 200, 215, 216, 224, 290, 318, 358, 366 ККУ); 

- шахрайство з різними предметами (ст. ст. 190, 192, 222, 262, 308, 312, 313, 357, 410 ККУ); 

- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301 ККУ); 

- порушення авторського права й суміжних справ (ст. 176 ККУ). 
Все це зумовлює необхідність кодифікації законодавства України у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю.  

Швидкий розвиток і інформаційно-комунікативних технологій, зокрема мережі Інтернет, 
вплинув на збільшення способів злочинних посягань на власність.  

Злочинці все частіше використовують нові способи зараження комп’ютерів шкідливими 

програмами, які дозволяють отримати злочинний прибуток. 
Так, відповідно до Звіту  [3, с. 208, 4] (див. ст. 40-41) корисливі злочини вчиняють так звані 

«хакери». 

Так, за дослідженнями Яблукова М.П. та Біленчука П.Д., суб’єктами скоєння злочинів, 

пов’язаних з несанкціонованими доступами до електронно-обчислювальної техніки, систем 
комп’ютерних мереж вчиняються: 

- програмістами; 

- інженерами; 
- операторами; 

- співробітниками банків [41, 9%]; 

- іншими співробітниками банку [20, 2%]; 

- звільненими [ 8, 6%]; 
- сторонніми особами [ 25,5%][c. 23]. 

На підставі вищезазначеного можна зробити наступні висновки. 
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1. Комп’ютерні злочини це одна з найдинамічних груп суспільно-небезпечних посягань у 
структурі загально-кримінальної та транснаціональної злочинності. 

2. Криміналістична особливість кіберзлочинів полягає в тому, що їх розкриття не можливе без 

застосування та використання комп’ютерних технологій. Особливо гостро постає проблема збирання 
доказів в електронній формі при виконанні оперативно-розшукових заходів у сфері протидії 

кіберзлочинності. 

3. Сучасні кіберзлочинці є представниками новітньої цифрової доби та характеризуються 

підвищеним рівнем обізнаності у сфері інформаційно-телекомунікаційних систем, що ускладнює 
розкриття цих злочинів. 

4. Основними недоліками у протидії кіберзлочинності є неузгодженість нормативно-правових 

актів стосовно процедури проведення та кадрового потенціалу експертів для проведення комп’ютерно-
технічних експертиз в цій сфері. 

5. Однією із нагальних проблем кадрового забезпечення підрозділів кримінальної поліції 

Національної поліції України є нестача ІТ-спеціалістів, за рахунок: недостатньої інформаційно-

технологічної спеціалізованої підготовки оновленого складу підрозділів кіберполіції, низького 
матеріально-технічного оснащення оперативних підрозділів кіберполіції, неврегульованості 

процесуальної взаємодії між національними та міжнародними поліцейськими структурами в світлі 

вимог Конвенції про боротьбу з кіберзлочинністю. 
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Серед основних напрямів державної інформаційної політики в Україні сьогодні, відповідно до 

ст. 3 Закону України «Про інформацію», є створення інформаційних систем і мереж інформації, 

розвиток електронного урядування; постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 

інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України. Тому останнім часом в Україні 
спостерігається інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери 

життєдіяльності держави, у тому числі в діяльність органів та підрозділів Національної поліції, МВС 

України. 
В МВС України вже протягом більше 45 років накопичено чималий досвід використання 

різноманітних інтегрованих інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем оперативно-

розшукового та інформаційно-довідкового призначення. Департаментом інформаційних технологій 

МВС України створена та постійно удосконалюється система інформаційного забезпечення, яка 
здійснює інформаційну підтримку діяльності органів та підрозділів Національної поліції щодо 

забезпечення запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення, припинення, розкриття і 

розслідування, розшуку осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, надає багатоцільову 
статистичну, аналітичну та довідкову інформацію, допомагає при розв’язані інших завдань боротьби зі 

злочинністю. 

Одним з важливих напрямів ефективного функціонування інтегрованих інформаційних систем 
МВС України є забезпечення їх захищеності. 

Побудова комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) в цих системах повинно 

дозволити запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз порушення цілісності, доступності та 

конфіденційності інформації, а також належного функціонування ресурсів з її обробки, знизити 
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потенційні збитки у разі їх здійснення, локалізацію та ліквідацію наслідків їх впливу [2; 3]. Враховуючи 
трьохрівневу ієрархічну модель організації функціонування багатьох інтегрованих інформаційних 

систем МВС України, КСЗІ повинна забезпечити на кожному їх структурному рівні функціонування 

інформаційних систем класу «2», а функціонування в цілому – як інформаційної системи класу «3» [4]. 
Тобто, побудова КСЗІ в інтегрованих інформаційних системах МВС України передбачає об’єднання в 

єдину систему всіх необхідних заходів та засобів захисту від різних загроз безпеці інформації на всіх 

етапах її життєвого циклу [2; 5; 6]. 

Розглянемо загальну методику експертної оцінки рівнів захищеності інтегрованих 
інформаційних систем МВС України. 

По-перше, необхідно виділити найбільш вірогідні об’єкти обробки інформації в них з 

порушенням її цілісності, доступності та конфіденційності. 
По-друге, необхідно розглянути модель імовірного порушника безпеки для вибраних об’єктів 

захисту, яка оцінює не тільки самого порушника, але також визначає загрози цим об’єктам. У роботі [7] 

наведена загальна модель імовірного порушника безпеки та у якості базових моделей захисту 

інформації розглянуто найпростіші моделі пасивного й активного каналів витоку інформації, моделі 
ненавмисного і навмисного несанкціонованого доступу.  

По-третє, необхідно виділити всі існуючи засоби та заходи захисту для вибраних об’єктів 

захисту. У роботі [2] запропоновано комплекс основних заходів захисту апаратно-технічних засобів та 
програмного забезпечення з обробки інформації. 

По-четверте, необхідно здійснити на основі досвіду фахівців з захисту інформації експертну 

оцінку ймовірності подолання існуючих засобів та заходів захисту (далі – події) Pпод для вибраних 
об’єктів захисту, значення якої визначається в межах від 0 до 1. З метою створення єдиного підходу до 

оцінки Pпод пропонується ввести таку шкалу її значень: 

1) Pпод = 0, якщо подія неможлива; 

2) Pпод = 0,2, якщо низка ймовірність події; 
3) Pпод = 0,5, якщо ймовірності появи події та її відсутності однакові; 

4) Pпод = 0,8, якщо висока ймовірність події; 

5) Pпод = 1, якщо подія відбудеться обов’язково. 
Необхідно зазначити наступне: а) якщо для об’єкту захисту існує низка шляхів подолання 

існуючих засобів та заходів захисту з різними значеннями Pпод, то у підсумковій експертній оцінці 

необхідно брати її найбільше значення; б) якщо для об’єкту захисту існує низка засобів та заходів 
захисту від конкретного впливу порушника безпеки з різними значеннями Pпод, то у підсумковій 

експертній оцінці необхідно брати її найменше значення. 

Таким чином, використання цієї загальної методики дозволяє отримати цифрові дані щодо 

рівнів захищеності інтегрованих інформаційних систем МВС України. 
Наведена загальна методика експертної оцінки рівнів захищеності інтегрованих інформаційних 

систем МВС України (на підставі експертної оцінки ймовірності подолання засобів та заходів захисту 

інформації та ресурсів з її обробки) дозволяє провести для кожної з них всебічний аналіз комплексної 
системи захисту інформації та виявити в ній слабкі ланки, які потребують подальшого удосконалення. 
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Сучасний медіапростір характеризується стрімким розвитком, появою нових способів 

поширення інформації, необмеженим доступом до останньої, що, в свою чергу, не могло не 
позначитись на сфері регулювання цього простору. Технологічний прогрес, що відбувається сьогодень, 

має чимало позитиву, проте, нажаль, Інтернет простір став ще одним способом учинення різноманітних 

злочинів. Сьогодні саме в мережі Інтернет зосереджена основна частина медіа контенту, проте його 
безконтрольне поширення завдає чималої шкоди різним сферам життєдіяльності людини.  

Незаконне розповсюдження медійного контенту є способом вчинення злочинів, що посягають 

на різні об’єкти, які знаходяться під кримінально правовою охороною. Найпоширенішими видами 

порушень в мережі Інтернет є: незаконне відтворення і копіювання музичних, художніх, літературних 
творів чи комп’ютерних програм без попереднього надання на це згоди автором чи правовласником. Це 

виражає порушення матеріальних прав авторів.  

Питанням пов’язаних з розслідуванням порушенням авторського та суміжних прав Т.В. 
Авер’янова, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, В.Б. Вєхов, А.Ю. Головін, В.О. Голубєв, В.Г. 

Гончаренко, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, О.Н. Колесніченко, В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, 

Г.А. Матусовський, Б.В. Романюк, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько та 
інші. 

Крім цього, все популярніше стає такий вид порушень як плагіат. Такі порушення в мережі 

Інтернет порушують матеріальні і нематеріальні права авторів. За офіційними даними у 2015 році було 

зареєстровано 250 фактів порушення авторських та суміжних прав; у 2016 році - 157; протягом січня-
серпня 2017 року – 78 [1].  

Незаконне розповсюдження медійного контенту в мережі Інтернет характеризується високим 

рівнем латентності, що, як зазначають науковці, пов’язане із особливостями функціонування Інтернету, 
а саме: анонімності користувачів, екстериторіального характеру, свобод та швидкості поширення 

інформації – порушення авторських прав стало настільки буденним і поширеним явищем, що особа, 

вчиняючи протиправні дії, просто не усвідомлює їх сутності, а навпаки гадає, що діє в рамках закону 
[2]. 

Під «медійним контентом» в ході нашого дослідження ми розуміємо «матеріали» тобто будь-яку 

інформацію, яка може передаватися з використанням мережі Інтернет, або через засобів масової 

інформації. Згідно ч.2 ст. 22 ЗУ від 2.10.1992 р. «Про інформацію» засобами масової інформації (ЗМУ) є 
засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіо-візуальної інформації. Такими 

можуть бути провайдери програмної послуги та Інтернет-провайдерів мережі Інтернет. 

Узагальненням нами слідчо-судової практики свідчить про те, що досудове розслідування у 
кримінальних провадженнях досліджуваної категорії може бути розпочате: 

- на підставі заяви, повідомлення окремих громадян чи юридичних осіб; 

- із самостійного виявлення ознак кримінального правопорушення працівниками 

правоохоронних органів; 
- під час розслідування іншого кримінального провадження. 

В разі надходження до органів поліції заяв, повідомлень про злочини, пов’язані із незаконним 

розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-
провайдерів мережі Інтернет, уповноважена службова особа, зобов’язана зареєструвати таку заяву 

(повідомлення) до журналу ЄО і після цього слідчий, прокурор зобов’язані перевірити таку заяву 

(повідомлення) чи містить таке ознаки кримінального правопорушення, негайно, але не пізніше 24 год. 
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з моменту отримання такого, внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування.  
Самостійне виявлення ознак злочинів, пов’язаних із незаконним розповсюдженням медійного 

контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-провайдерів мережі Інтернет, може 

бути отримане в результатів проведення оперативно-розшукових заходів, моніторингу провайдерів 
програмної послуги чи мережі Інтернет. У такому разі працівник, що виявив ознаки кримінального 

правопорушення звертається із вмотивованим рапортом на ім’я керівника органу поліції, в якому 

викладає суть отриманої ним інформації про злочин. Такий рапорт реєструється у відповідному 

підрозділі документального забезпечення та у журналі ЄО, після чого слідчий чи прокурор в разу 
наявності ознак кримінального правопорушення реєструють відповідні відомості із рапорту до ЄРДР і 

починають досудове розслідування. Іншим моментом є виявлення ознак злочину під час проведення 

огляду місця події, що може проводитися до початку досудового розслідування. В такому разі після 
закінчення процесуальної дії слідчий вносить відповідні відомості до ЄРДР таким чином починає 

досудове розслідування. 

Якщо під час розслідування іншого кримінального провадження слідчий, прокурор виявлять 

ознаки досліджуваного злочину, прокурор вправі виділити відповідні матеріали в окреме провадження, 
і внісши відповідні відомості до ЄРДР проводити досудове розслідування або доручити його 

проведення слідчому. В іншому випадку виявлення ознак злочинів, пов’язаних із незаконним 

розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-
провайдерів мережі Інтернет, слідчий вправі звернутися із рапортом про виявлення ознак 

досліджуваного злочину до керівника органу досудового розслідування та внісши відповідні відомості 

до ЄРДР провадити досудове розслідування. 
Також під час розслідування іншого кримінального провадження, в ході проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, може бути отримана інформація про вчинення злочинів, пов’язаних із 

незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та 

Інтернет-провайдерів мережі Інтернет. В такому разі ця інформація може бути використана у іншому 
кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді, що постановляється на підставі 

вмотивованого клопотання прокурора. 

В переважній більшості кримінальне провадження про незаконне розповсюдженням медійного 
контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-провайдерів мережі Інтернет 

розпочинається за заявою (повідомленням) органів, що контролюють надання таких послуг. До 

прикладу До прикладу, 20.01.2017 року за заявою представника правовласника ТзОВ 
Телерадіокомпанія Україна, директора юридичної фірми «Віндекс», Перемишлянським районним 

судом Львівської області, засуджено начальника дільниці кабельного телебачення ПП Галакт, котрий 

порушуючи суміжні права ТзОВ Телерадіокомпанія Україна, достовірно знаючи, що для 

розповсюдження сигналу телевізійних програм під логотипом Футбол 1 та Футбол 2 за допомогою 
технічних засобів, шляхом трансляції для приймання їх споживачами, правовласником інтелектуальної 

власності є ТзОВ Телерадіокомпанія Україна, необхідна ліцензія і що ПП Галакт такої ліцензії немає, 

всупереч вимогам Закону України «Про авторське право і суміжні права», у період з січня 2015 року по 
07 квітня 2015 року, шляхом підключення супутникових ресиверів в яких активував декодуючі картки 

оператора телебачення ХТRA TV до телевізійних RF- модуляторі, які знаходились на ПП Галакт та за 

допомогою яких транслювались телеканали серед абонентів вказаної телекомпанії, здійснював 

діяльність, пов’язану із незаконним використанням програм мовлення телевізійних каналів під 
логотипом Футбол 1 та Футбол 2, суміжні права на які належать ТзОВ Телерадіокомпанія Україна, 

шляхом їх розповсюдження у телекомунікаційній мережі серед абонентів ПП Галакт в м. Перемишляни 

Львівської області, чим порушив суміжні права ТзОВ Телерадіокомпанія Україна та завдав їй 
матеріальної шкоди на загальну суму 19039,45 грн., що у 20 і більше разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян та є значним розміром. 

Вироком суду даного громадянина було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 176 КК України та призначено йому покарання у виді штрафу у розмірі пятсот неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч пятсот) гривень [3]. 

Таким чином, на нашу думку досудове розслідування кримінального провадження пов’язаного 

із незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та 
Інтернет-провайдерів мережі Інтернет може бути розпочато за заявою чи повідомленням окремих 

громадян чи юридичних осіб; із самостійного виявлення ознак кримінального правопорушення 

працівниками правоохоронних органів та під час розслідування іншого кримінального провадження. 
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Нині стало очевидним істотне зростання ролі негативного інформаційного впливу (ІВ) у ході 

досягнення економічних, політичних, військових цілей державами-агресорами [1, с. 15]. Водночас, 

активний розвиток інформаційних технологій привів до якісного розуміння ролі і місця ІВ в системі 

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки держави. 
Агресія Російської Федерації [2, с. 2], інші докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому 

безпековому середовищі створюють передумови для подальшої інтенсифікації такого негативного 

явища, як кіберзлочинність. Тому протидія їй, у тому числі й у вигляді протидії інформаційним 
загрозам (ІЗ) у кіберпросторі (КП), є актуальним науковим та прикладним завдаванням. 

Згідно зі Стратегією забезпечення кібербезпеки України на Національну поліцію України як 

суб’єкт забезпечення кіберпезпеки покладаються такі основні функції: забезпечення захисту прав і 

свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у 
кіберпросторі; запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів; підвищення 

поінформованості громадян про безпеку в кіберпросторі [2, с. 4]. Саме забезпечення захисту прав і 

свобод людини та громадянина не може бути реалізованим без дієвих методик протидії ІЗ в КП [3, с. 3], 
[4, с. 114]. Розроблення таких методик потребує наявності точних даних про: рівень небезпеки ІЗ і 

пріоритетність у порядку нейтралізації; тенденцію і динаміку розвитку; критичні точки (точки 

біфуркації) та інтервали зміни динаміки розвитку тощо. Це дозволяє раціоналізувати розподіл сил і 
засобів протидії по цілях і за часом, а також підвищити адекватність планованих заходів, що 

реалізовуються, щодо нейтралізації виявлених ІЗ і недопущення їх переростання в інші більш 

небезпечні форми. 

У зв’язку з цим актуальним є завдання з розроблення ефективних методик протидії ІЗ в КП 
спеціальними підрозділами кібербезпеки та кіберзахисту, у тому числі й підрозділами Національної 

поліції України. Варіант такої методики подано нижче. 

Етап 1. Виявлення ознак ІВ в КП. 
На цьому етапі проводиться виявлення перспективних джерел ІВ, формуються теми, за якими 

проводиться моніторинг джерел ІВ, та база статистичних даних за кожним напрямком. За результатами 

виконання даного етапу визначаються найбільш небезпечні джерела ІВ, напрямки за темами ІВ, 
створюється класифікатор за ознаками ІВ.  

Етап 2. Оцінювання рівня ІЗ в КП. 

На даному етапі здійснюється оцінювання кількісно-якісних показників ІВ за визначеними 

критеріями [5, с. 32]. 
Етап 3. Прогнозування розвитку ІЗ в КП. 

На останньому етапі за допомогою використання бази статистичних даних, кількісно-якісних 

показників та даних статистичного аналізу [6, с. 312] проводиться прогнозування подальшого розвитку 
ІЗ в КП. У результаті прогнозування одержуються дані щодо можливих напрямків реалізації ІЗ в КП. 

Такий підхід дозволяє раціонально розподілити сили та засоби для протидії ІЗ. 

Отже, використання інформаційних систем та технологій у боротьбі з кіберзлочинністю, 

розробка методик та автоматизація процесів виявлення, оцінювання і прогнозування ІЗ в КП можуть 
бути підґрунтям для створення інтегрованої системи оцінювання інформаційних загроз та оперативного 

реагування на них. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства соціальні інтернет-сервіси (СІС) 

використовуються  як ефективний інструмент комунікації учасників віртуальних спільнот, яких 
називають акторами [1, 2]. Завдяки наявності інструментарію для залучення широкої аудиторії до 

обговорення актуальних проблем різних галузей, об’єднання у групи за інтересами, координації 

громадянського суспільства для впливу на суспільне і політичне життя тощо СІС перетворилися на 
невід’ємну частину національного інформаційного простору держави. Одночасно СІС представляють 

собою джерело загроз інформаційній безпеці держави (ІБД) внаслідок поширення недостовірного або 

викривленого контенту в поєднанні з технологіями інформаційно-психологічного впливу на суспільну 
та масову свідомість [2]. У результаті проведених досліджень встановлено, що існуючі засоби і 

підсистеми ІБД у СІС не відповідають рівню сучасних загроз, тому розроблення дієвого наукового 

інструментарію для автоматизації процесів виявлення і протидії загрозам у СІС є актуальним 

теоретико-прикладним завданням. 
Із праць [1, 3] відомо, що в основу системи забезпечення інформаційної безпеки (СЗІБ) 

покладено комплекс засобів забезпечення інформаційної безпеки, які застосовують адміністративно-

правові, інформаційно-аналітичні, організаційно-управлінські та інші дії для сталого розвитку 
інформаційного середовища держави. При цьому СЗІБ є компонентом системи забезпечення 

національної безпеки і може складатися з підсистем для розв’язку окремих завдань. Встановлено, що 

одна з ключових ролей у забезпеченні ІБД відводиться Міністерству інформаційної політики України 

(МІПУ) [1]. Для реалізації визначених у Доктрині інформаційної безпеки України механізмів протидії 
сучасним загрозам і автоматизації процедур їх раннього виявлення та оцінювання необхідно розробити 

відомчі підсистеми інформаційної безпеки [3]. Тому для забезпечення заданого стану ІБД у СІС 

необхідно розробити систему підтримки прийняття рішень (СППР) як компоненту відомчої підсистеми 
забезпечення ІБД на основі запропонованих на попередніх етапах досліджень методів виявлення, 

оцінювання і протидії загрозам. Така СППР дозволить підвищити загальну ефективність СЗІБ держави 

у СІС, що додатково актуалізує обраний напрямок наукових досліджень. 
Метою даної роботи є створення адекватної моделі СППР для виявлення ознак загроз ІБД у СІС 

і оцінювання їх рівня, що забезпечить автоматизацію процедур раннього виявлення, оцінювання та 

підвищить ефективність протидії загрозам. Для побудови СППР для виявлення ознак загроз 

інформаційній безпеці держави у СІС та оцінювання їх рівня на основі досліджень [3-5] запропоновано 
наступний алгоритм функціонування.  

Етап І. Моніторинг текстового контенту СІС. На початковому етапі проводиться моніторинг 

інформаційного середовища СІС для виявлення контенту на задану тематику, який складається з таких 
кроків. 
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Крок 1.1. Визначення множини загроз інформаційній безпеці держави у СІС. Експерт з 
інформаційної безпеки на основі аналізу значущої і критичної тематики контенту у суспільстві визначає 

множину актуальних загроз у СІС. 

Крок 1.2. Пошук текстового контенту СІС. Для пошуку у СІС текстового контенту, що ставить 
загрозу ІБД. Індексація текстового контенту СІС виконується з використанням методів інформаційного 

пошуку з урахуванням змісту контенту. Це дозволить знайти релевантний семантичному ядру 

текстовий контент і дані акторів, які його поширили.  

Етап ІІ. Розрахунок частинних ознак загроз у відібраному текстовому контенті СІС. 
Відібраний на попередньому кроці текстовий контент і дані акторів досліджуються на ознаки 

застосування для проведення інформаційних операцій у СІС. З цією метою проводиться аналіз 

присутності організаційних, змістовних, маніпулятивних ознак у контенті та оцінюється профіль 
інформаційної безпеки акторів. 

Крок 2.1. Виявлення організаційних ознак проведення інформаційних операцій. Встановлено, що 

проявом організаційних ознак інформаційних операцій у СІС є застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення для поширення заданого контенту і використання соціальних ботів [3].  
Крок 2.2. Встановлення змістовних ознак загроз. Проводиться аналіз відібраного текстового 

контенту з використанням семантичного аналізу на базі онтологій [3]. Для цього створюються онтологія 

з описом досліджуваної предметної області та семантичний опис відібраного текстового контенту. 
Детектування змістовних ознак загроз виконується з використанням сигнатурного методу і методу 

виявлення аномалій. У випадках високої релевантності текстового контенту семантичному ядру і 

відсутності у ньому виявлених змістовних ознак загроз він підлягає додатковому аналізу експертом з 
інформаційної безпеки для виявлення небезпечних семантичних конструкцій. 

Крок 2.3. Виявлення маніпулятивних ознак загроз виконується відповідно до методики 

оцінювання маніпуляцій суспільною думкою у СІС [3]. Для текстового контенту встановлюються 

показники: сумнівності викладених фактів; емоційного забарвлення; тональності; сенсаційності; 
прихованої теми. На основі розрахованих показників визначається величина інформаційної ентропії 

маніпуляції суспільною думкою, який характеризує рівень невизначеності відносно застосування 

технологій прихованого впливу.  
Крок 2.4. Оцінювання профілів інформаційної безпеки акторів СІС. На даному кроці 

проводиться дослідження профілів акторів [3]. Його суть зводиться до аналізу таких характеристик: 

атрибути профіля актора; показники активності публікації контенту; ознаки, властиві контенту профіля 
актора; аналіз зв’язків актора у СІС. Обчислені показники використовуються для подальшого 

визначення його конкретного класу загрози у результаті класифікації. 

Крок 2.5. Розрахунок інтегральної оцінки ознак загроз інформаційній безпеці держави у СІС. 

Крок зводиться до багатокритерійної задачі оцінювання ознак загроз із різними ваговими 
коефіцієнтами. Виконується згортка виявлених на кроках 2.1−2.4 ознак загроз по нелінійній схемі 

компромісів професора А. М. Вороніна. Якісна оцінка рівня загрози визначається у результаті 

нормування скалярної згортки до мінімуму з подальшим переходом до якісної шкали оцінки [4]. 
Етап ІІІ. Протидія загрозам інформаційної безпеки держави у СІС. Залежно від отриманого на 

попередньому етапі значення інтегральної оцінки ознак загроз приймається відповідне рішення щодо 

протидії. Прийняття рішень виконується на основі моделі, розробленої у публікації [3]. У випадку 

виявлення загрози ІБД рівня «нижче середнього» виконується моніторинг загрози у інформаційному 
середовищі СІС відповідно до першого етапу алгоритму функціонування СППР. Якщо виявлено загрозу 

рівня «вища середнього» окрім моніторингу проводиться прогнозування поширення текстового 

контенту й запитів на нього. Для загроз рівня «існує» окрім моніторингу додатково реалізують 
синергетичне управління взаємодією акторів у СІС на основі розробленої концепції [5] для штучно-

керованого переходу віртуальної спільноти до бажаного стану ІБД. На заключному кроці виконується 

вироблення практичних рекомендацій з протидії загрозам ІБД у СІС. Залучення окремих виконавчих 
державних органів проводиться залежно від сфери суспільної діяльності, на яку націлена виявлена 

загроза [3]. Рекомендації з протидії загрозам ІБД у СІС сформульовані на основі Доктрини 

інформаційної безпеки України і проведеного аналізу впливу загроз на сфери суспільної діяльності [3].  

Вперше запропоновано модель СППР для виявлення ознак загроз ІБД у СІС та оцінювання їх 
рівня, яка є компонентом системи забезпечення ІБД і забезпечує автоматизацію процедур раннього 

виявлення та оцінювання загроз. Структурно СППР складається з таких модулів: моніторингу 

інформаційного середовища СІС; оцінювання частинних ознак загроз ІБД у СІС; прогнозування 
поширення акторами контенту і запитів на нього; інтегрального оцінювання ознак загроз; протидії 

загрозам у СІС. Перевагами розробленої моделі СППР є: врахування частинних ознак загроз ІБД у СІС 

для детектування різних варіантів прояву інформаційних операцій; визначення рівня загрози на основі 
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інтегрального показника за нелінійною схемою компромісів, що забезпечує досягнення компромісу між 
частинними критеріями та оптимальність рішення за Парето; прогнозування динаміки поширення 

контенту й запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у СІС на основі метрики 

самоподібності для завчасного корегування вироблених управляючих дій СППР; застосування 
синергетичного управління взаємодією акторів СІС, що забезпечує запуск у віртуальних спільнотах 

процесів керованої самоорганізації акторів для переходу системи до заданого стійкого стану 

інформаційної безпеки держави. Таким чином досягається ефективність, оперативність і швидкодія 

функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави у СІС, що є сьогодні вкрай 
актуальним завданням для України. 

 

Література: 
1. Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки : монографія / Р. В. Грищук, Ю. Г. Даник; за заг. 

ред. проф. Ю. Г. Даника. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 636 с. 

2. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навч. посіб. / В. А. 

Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.  
3. Молодецька-Гринчук К. В. Модель системи підтримки прийняття рішень для виявлення 

ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня / К. 

В. Молодецька-Гринчук // Безпека інформації. – 2017. – Т. 23, №2. – С. 136–144. 
4. Молодецька-Гринчук К. В. Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у 

соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька-Гринчук // Автоматизація технологічних і бізнес-

процесів. – 2017. – Vol. 9, Iss. 2/2017. – С. 36–42. 
5. Hryshchuk R. Synergetic control of social networking services actors’ interactions / R. Hryshchuk, 

K. Molodetska // Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. – Vol. 543. – Springer 

International Publishing, 2017. – PP. 34 –42. 

 
 

Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими суб’єктами Єдиної системи 

 

Мукоіда Р.В. 

кандидат юридичних наук, доцент 
доцент кафедри АД ОВС та ЕБ факультету № 2 ОДУВС 

Шелехов А.О. 

кандидат юридичних наук, доцент 
завідувач кафедри АД ОВС та ЕБ факультету № 2 ОДУВС 

 

Використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом і фінансування тероризму становить серйозну небезпеку для розвитку національної 

економіки, ставить під загрозу національну безпеку та знижує міжнародний авторитет України.  

Для виконання завдань з подальшого посилення боротьби з легалізацією злочинних доходів і 

фінансуванням тероризму необхідно перейти на принципово новий рівень інформаційно-аналітичного 
забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які в межах своєї 

компетенції здійснюють заходи у зазначеній сфері.  

Об'єднання інформаційних ресурсів баз даних, пов'язаних із станом та діяльністю учасників 
фінансових операцій, є передумовою проведення всебічного аналізу фінансових операцій, стосовно 

яких виникають підозри у тому, що вони здійснюються з метою легалізації злочинних доходів і 

фінансування тероризму. 

Держфінмоніторинг згідно з повноваженнями на постійній основі здійснює збирання, 
оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші 

фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї 
масового знищення.  

Інформація для аналізу надходить від: СПФМ; правоохоронних органів; СДФМ та інших 

державних органів; ПФР іноземних країн.  
Держфінмоніторингом здійснюється комплексний аналіз отриманої інформації та виявлення 

сумнівних фінансових операцій в державному і комерційному секторі економіки із залученням 

фінансових та нефінансових посередників. Первинна обробка та аналіз інформації здійснюється в аналі- 

тичному сегменті Єдиної інформаційної системи фінансового моніторингу.  



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

113 

Всі отримані повідомлення, що надходять до сховища Держфінмоніторингу, розділяються за 
ступенем ризику та підлягають ґрунтовному аналізу з урахуванням всієї наявної інформації. За 

результатами такого аналізу створюються досьє для проведення фінансових розслідувань. 

Єдина система створена в інтересах національної безпеки, захисту прав та законних інтересів 
громадян, суспільства і держави з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до Закону 

України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” і 

Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню 

зброї масового знищення, рекомендованих Групою з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF)[2]. 

Єдина система - організаційно-технічна система, яка з використанням технічних і програмних 

засобів реалізує технології збирання та обробки інформації державних інформаційних ресурсів, 

необхідної для проведення комплексного аналізу інформації про фінансові операції, виявлення фактів 
маскування незаконного походження доходів та механізму їх легалізації, запобігання відмиванню 

(легалізації) таких доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення[3]. 
Так, з метою впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, Верховною Радою України прийнято Закон «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII [2], доповнення 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено адміністративну 

відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом, ст. 166-9, 188-34 [93], зміни до Кримінального кодексу України, якими 
збільшено кількість кваліфікуючих ознак відповідного злочину, ст. 209 «Легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом», 209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 
Відповідно до Закону, до суб’єктів державного фінансового моніторингу належать державні 

органи, які здійснюють державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Законом уповноваженими державними органами 
регулювання та нагляду у досліджуваній сфері визначено: Національний банк України, Національну 

комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, Міністерство фінансів України, Міністерство 

юстиції України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України; Спеціально уповноважений орган – Державну службу фінансового моніторингу (далі –

Держфінмоніторинг України). 

Діяльність Держфінмоніторингу та інших державних органів, що беруть участь у протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, регулюється Конституцією України, 

Законом України від 14.10.2014 № 1702-VІІ) [1;2] та нормативно-правовими актами, які регулюють 

банківську, страхову та інвестиційну діяльність, питання надання інших фінансових послуг тощо.  

Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими суб’єктами Єдиної системи 
здійснюється за запитом, що формується Держфінмоніторингом, до інформаційного ресурсу баз даних 

суб’єкта Єдиної системи з метою отримання інформації, необхідної для проведення державного 

фінансового моніторингу або шляхом регулярного надання інформаційних ресурсів баз даних для їх 
оновлення у сховищі даних. 

 Єдиній системі використовуються такі основні типи файлів інформаційного обміну: файл-запит 

- електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується та надсилається 
Держфінмоніторингом на адресу суб’єкта Єдиної системи і містить вимогу щодо надання інформації, 

повідомлення якої передбачається законодавством з питань запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення; файл-відповідь - електронний документ (набір даних) 
визначеної структури, який формується та надсилається суб’єктом Єдиної системи до 

Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит; файл-квитанція - електронний документ (набір 

даних) визначеної структури, який надсилається суб’єкту Єдиної системи, що надіслав файл-запит або 
файл-відповідь, і свідчить про прийняття або відмову в прийнятті відповідного файла. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
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Під час інформаційного обміну між суб’єктами Єдиної системи можуть використовуватися інші 
типи файлів, призначення, структура та зміст яких визначається спільними нормативно-правовими 

актами та/або угодами. 
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2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 14.10.2014 № 1702-VІІ [Електронний ресурс] // 
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легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Постанова Кабінету Міністрів України; 
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Порядок проведення фінансовими установами ідентифікації та верифікації клієнтів на підставі 

поданого паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний 

носій, або що не містить безконтактний електронний носій 
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Державна служба фінансового моніторингу з початку 2017 року виявила фінансові операції, які 
можуть бути пов’язані з легалізацією грошових коштів, або з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 

млрд гривень. 

За даними Фінмоніторингу, в правоохоронні органи направлено 518 матеріалів. Крім того, за 9 
місяців в правоохоронні органи направлено 164 матеріалу щодо розслідування фактів відмивання 

коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна 

колишніми високопоставленими чиновниками Сума порушень становить 15 млрд гривень. Загалом за 

весь період проведення розслідувань (березень 2014 – вересень 2017) в правоохоронні органи 
направлено 711 матеріалів щодо колишніх чиновників на суму 216,7 млрд гривень, заблоковані на 

рахунках фізичних та юридичних осіб кошти в еквіваленті 1,5 млрд доларів. 

Особливу увагу Держфінмоніторинг приділяється пошуку і блокування активів колишніх 
високопосадовців за кордоном. Так, за повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, 

заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України та 

пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських 

франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, 
Швейцарія і Нідерланди. 

Спільно з правоохоронними органами Держфінмоніторинг здійснює заходи, спрямовані на 

попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму). За 9 місяців 
Держфінмоніторингом направлено в правоохоронні органи 46 матеріалів щодо фінансових операцій 

осіб, які можуть бути пов’язані з сепаратистами, на загальну суму 766,85 млн гривень. У 23 випадках 

кошти підозрюваних у сепаратизмі людина, 47,63 млн гривень, заблоковані [1]. 
Результати аналізу дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

свідчать, що виконання деяких вимог до подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові 
операції надто обтяжливе для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та неефективне, а також 

призводить до значного збільшення обсягу видатків суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

115 

проведення процедур фінансового моніторингу. Із загальної кількості ознак обов’язкового і 
внутрішнього фінансового моніторингу лише 10—15 відсотків використовуються суб’єктами 

первинного фінансового моніторингу під час подання інформації  про фінансові операції 

Держфінмоніторингу. 
Збільшення кількості повідомлень, що надходить до Держфінмоніторингу від суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу, призвело до зниження ефективності їх опрацювання. 

Процедура подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові 

операції Держфінмоніторингу є складною, містить багато інформації, яка з урахуванням відкритості 
багатьох державних реєстрів  не завжди необхідна Держфінмоніторингу. 

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення» [2] (далі – Закон), суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником 

клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не 

передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта). 
Абзац перший частини першої статті 9 Закону встановлює різновиди документів, на підставі 

яких суб’єктом первинного фінансового моніто- рингу здійснюється ідентифікація та верифікація 

клієнта (представника клієнта). Це: а) офіційні документи; або б) засвідчені в установленому порядку 
копії офіційних документів. Зазначені документи суб’єкту первинного фінансового моніторингу подає 

клієнт (представник клієнта). 

Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу 
під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють для фізичної особи - прізвище, ім’я та по 

батькові, дату 3 народження, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого 

документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на 

території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром 

фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) 

паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про 

відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в 

електронному безконтактному носії.  
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 1 Закону офіційний документ - документ, 

складений, виданий, засвідчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою 

особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю 

складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, 
явища або факти і який містить передбачені законодавством реквізити та відомості. Згідно з частиною 

першою статті 21 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон про 
демографічний реєстр), паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України.  

Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій (частина четверта статті 21 Закону про демографічний реєстр). Частиною сьомою 
статті 21 Закону про демографічний реєстр, до паспорта громадянина України вноситься така 

інформація: - назва держави; - назва документа; - ім’я особи; - стать; - громадянство; - дата народження; 

- унікальний номер запису в Реєстрі; - номер документа; - дата закінчення строку дії документа; - дата 
видачі документа; - уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); - місце народження; - 

відцифрований образ обличчя особи; - відцифрований підпис особи; - податковий номер (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або 
повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 4 картки платника податків 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника 
податків проставляється слово «відмова».  

Враховуючи зазначене, паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій включає всі дані про особу, які необхідні для здійснення суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу для проведення ідентифікації та верифікації клієнта. Окремо слід наголосити 

на тому, що паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний 
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носій, має лише номер за відсутності серії. Тому під час заповнення суб’єктом первинного фінансового 
моніторингу форми 2ФМ відповідний реквізит набуває значення константи ZZZZZ. 
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розповсюдження зброї масового знищення» / Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Бичкова С.С., 
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В світлі стрімкого розвитку суспільства та глобальній інформатизації всіх сфер діяльності 

актуальною проблемою постає боротьба з кіберзлочинністю, як на національному рівні так і на 
міжнародному. Злочинні організації (так само як і окремо взяті злочинці) все частіше стали звертатися 

до мережі Internet з метою полегшення своєї діяльності і збільшити свій прибуток в найкоротші 

терміни. Хоча самі по собі злочини не обов’язково нові, але вони розвиваються з новою силою, оскільки 
ступінь контролю правоохоронних органів мережі Internet менший, а можливостей, наданих мережею 

Internet, надзвичайно багато, тому саме кіберзлочини стають все більш масовими і руйнівними. 

          Сучасний стан кіберзлочинності в Україні містить кримінологічний аналіз показників 
кіберзлочинності. Аналіз даних офіційної статистичної звітності за останні чотирнадцять років свідчить 

про тенденцію стабільного та стрімкого зростання рівня кіберзлочинів. Їх середньорічний рівень: 

 2002–2015 рр. склав 205 злочинів. 

 у 2015 році абсолютна кількість зареєстрованих кіберзлочинів сягнула 556, що на 

1753,3 % більш ніж у 2002 році та на 33 % більше ніж у 2014. 

 середньорічний темп приросту протягом 2002–2015 рр. склав 107,5 %.  

Опираючись на данні про кількість зареєстрованих в розрізі регіонів України упродовж 2016 
року злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин  (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (ст.ст. 361-363-1 КК України) та результати їх досудового 

розслідування та аналогічні данні за перший квартал 2017 року, наданні Генеральною Прокуратурою 
України очевидно, що проблема кіберзлочинності надзвичайно актуальна, оскільки за 2016 рік 

кіберзлочинів було вчинено 1018, а за перший звітний квартал 2017 року – 705. Ми бачимо великі 

темпи росту кіберзлочинності, що тягне за собою низку проблем, які потрібно першочергово 
вирішувати зважаючи на темпи росту даного виду злочинності.   

Спираючись на  дослідження  кримінологів, психологів, юристів в сфері протидії 

кіберзлочинності, що відбилося у роботах  провідних фахівців: Бутузова, Тихомирова, Кудінова В.А., Г. 

Ю. Маклакова. 
Деякі аспекти нормативної бази по боротьбі з кіберзлочинності вивчали та обговорювали в своїх 

публікаціях К. Бєляков, В. Бутузов, А. Волеводз,Д.   Гавловський, В. Голубєв, В.  Гуславський  Д. С. 

Кльоцкін, М. Литвинов, Е. Рижков, В. Розовський Т. Тропина, В. Цимбалюк,  О. Юхно та інші.   
У науковій літературі боротьба зі злочинністю розглядається як першочергове 

загальнодержавне завдання, яке є складовою частиною діяльності органів державної влади і, 

насамперед, Національної поліції. Особливе місце в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з 

протиправним використанням комп'ютерної інформації та комп’ютерних технологій, необхідно надати 
правоохоронним органам України [3, с. 219]. 
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На сьогодні в Україні діє низка законів та нормативних документів різних рівнів, що охоплюють 
питання кібербезпеки держави. Це, зокрема, Закони України «Про інформацію», «Про державну 

таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основи 

національної безпеки України», Указ Президента України «Про Національний координаційний центр 
кібербезпеки» та інші нормативно-правові акти. Крім того, у вересні 2016 року Верховна Рада України 

прийняла у першому читанні Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». 

Стратегічними документами у цій сфері є: Стратегія кібербезпеки України, Стратегія 

національної безпеки України, а також ратифікована Верховною Радою України «Конвенція про 
кіберзлочинність». Чинний Кримінальний кодекс України встановлює (відповідно до розділу XVI) 

відповідальність за «злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку». 
Всі міжнародні організації відзначають необхідність скоординованої міждержавної взаємодії 

при розслідуванні кіберзлочинів. Саме завдяки роботі таких міжнародних організацій, як Організація 

економічного співробітництва і розвитку, Інтерпол, Група Восьми, Рада Європи, ООН розвивається 

міжнародна співпраця країн у сфері боротьби з кіберзлочинністю, формується міжнародне 
законодавство. 

Відповідно до ст. 23 Конвенції про кіберзлочинність  , сторони співпрацюють між собою у 

найширших обсягах шляхом застосування відповідних міжнародних документів щодо міжнародного 
співробітництва у кримінальних питаннях, угод, укладених на основі єдиного чи взаємного 

законодавства, і внутрішньодержавного законодавства з метою розслідування або переслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними, або з метою збирання 
доказів у електронній формі, які стосуються кримінальних правопорушень.  

Для подолання кіберзлочинності на національному рівні  в структурі Державної служби по 

боротьбі з економічною злочинністю при МВС України в 2001 році були створені підрозділи по 

боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій, одним із 
завдань котрих є боротьба із злочинами у галузі комп’ютерної інформації, електронних рахунків 

телекомунікації.  

Наступною сходинкою для подолання кіберзлочинності було створення 5 листопада 2015 року 
нової Кіберполіції, як структурного підрозділу Національної поліції. Основною метою створення 

кіберполіції було  реформування та розвиток підрозділів МВС України, що забезпечить підготовку та 

функціонування висококваліфікованих фахівців в експертних, оперативних  та слідчих підрозділах 
поліції, задіяних у протидії кіберзлочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні 

новітні технології в оперативно-службовій діяльності [1]. 

Департамент кіберполіції Національної поліції України є міжрегіональним територіальним 

органом Національної поліції України та згідно із законодавством України здійснює оперативно-
розшукову діяльність. 

Департамент діє на основі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань 

оперативно-службової діяльності, перспективного й поточного планування, а також своєчасного і 
якісного виконання планових заходів, наказів, рішень і доручень керівництва Національної поліції 

України та МВС, з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду, у тому числі 

міжнародного. 

До основних завдань кіберполіції відносять:  

 реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності; 

 протидія кіберзлочинам; 

 завчасне інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів; 

 впровадження програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про 

кіберінциденти, кіберзагрози та кібер злочини; 

 реагування на запити закордонних партнерів, що надходитимуть каналами Національної 

цілодобової мережі контактних пунктів; 

 участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції щодо застосування комп'ютерних 

технологій у протидії злочинності; 

 участь у міжнародних операціях та співпраця в режимі реального часу. Забезпечення 
діяльності мережі контактних пунктів між 90 країнами світу. 

Проблема  профілактики кіберзлочинності  в  Україні – це комплексна  проблема.  Сьогодні  

закони  повинні  відповідати  вимогам, що пред'являються  сучасним  рівнем  розвитку  технологій.  
Пріоритетним напрямком  є  також  організація  взаємодії  і  координація  зусиль правоохоронних  

органів,  спецслужб,  судової  системи,  забезпечення  їх необхідною  матеріально-технічною  базою.  
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Жодна  держава  сьогодні  не  в змозі  протистояти  кіберзлочинності  самостійно.  Нагальною  є  
необхідність активізації  міжнародної  співпраці  в  цій  сфері.  Експерти  впевнені:  саме хакери  в  

недалекому  майбутньому  стануть  загрозою  номер  один, змістивши  тероризм.  Незважаючи   на  

віртуальність  злочинів,  збиток  вони завдають цілком справжній [2]. 
Першою причиною розвитку кіберзлочинності є прибутковість,  – вона неймовірно прибуткова. 

Величезні суми грошей з'являються на рахунках злочинців у результаті окремих великих афер, не 

говорячи вже про невеликі суми, які йдуть простим потоком.  

Друга причина росту кіберзлочинності як бізнесу  -  те, що успіх справи не пов'язаний з більшим 
ризиком. У реальному світі психологічний аспект злочину припускає наявність деяких коштів 

стримування. У віртуальному світі злочинці не можуть бачити своїх жертв, чи то  окремі люди, чи то 

цілі організації, які вони вибрали для атаки. Грабувати тих, кого ти не бачиш, до кого не можеш 
дотягтися рукою, набагато легше [2]. У кожного покоління злочинців свої інструменти. Сучасні 

кіберзлочинці вибрали своєю зброєю троянські програми, за допомогою яких вони будують бот-мережі 

для крадіжки паролів і конфіденційної інформації, проводять Dos атаки й шифрують дані, щоб потім 

шантажувати. 
Характерною й небезпечною рисою сьогоднішніх шкідливих програм є те, що вони прагнуть 

зберегти свою присутність на «інфікованій машині». Для досягнення цієї мети злочинці 

використовують різні технології. Інша розповсюджена технологія, використовувана в шкідливих 
програмах,  -  порушення роботи антивірусних програм для запобігання виявлення шкідливого ПО й 

продовження його існування на комп'ютері. Такі дії часто спрямовані на припинення забезпечення 

безпеки, видалення коду або модифікацію хостових файлів Windows для припинення відновлення 
антивірусних. Серед установ, які намагаються максимально швидко брати на озброєння технологічні 

новинки, чільне місце посідають банки. Вони мало не щомісяця пропонують нам сервіси, що 

дозволяють максимально легко і просто розпоряджатися своїми грошима. Платіжні карти і банкомати 

вже давно стали частиною нашого життя, а інтернет-банкінг, купівля товарів через всесвітню мережу  – 
це те, що ми використовуємо по всяк час. На жаль, цим користуються не лише клієнти, а й злочинці. 

В сфері боротьби з кіберзлочинами кожний  з нас також може зробити свій вклад за рахунок 

дотримання простих правил, які значно можуть обтяжити діяльність кіберзлочинців. Спираючись на 
дані інтернету, ми можемо знайти масу правил, стосовно кібербезпеки. 

До таких правил можна віднести наступне [4]. 

 Створюйте надійні паролі та періодично їх змінюйте. 

Щоб створити такий пароль і при цьому його не забути, доцільно запам'ятати кілька слів та 
цифр, де кількість символів має бути не меншою від 8. При цьому у фразі можна замінити окремі 

літери, умисно створивши помилки, і ввести з клавіатури, попередньо перемкнувши її розкладку на 

іншу мову. 

 Користуйтесь антивірусним програмним забезпеченням. Обов'язкова умова - його постійне 

оновлення. 

 Працюйте з комп'ютером у режимі користувача. Цією порадою нехтують найчастіше. Якщо 
після встановлення операційної системи ви продовжуєте для зручності використовувати комп'ютер в 

режимі «Адміністратор», цим ви створюєте додаткові ризики зараження комп'ютера вірусами, які 

пропустила антивірусна система. 

 Виявляйте обережність при спробі підвищити власну анонімність. Окремі користувачі, 
намагаючись залишити якнайменше слідів свого перебування в мережі Інтернет, застосовують 

анонімайзери, безкоштовні проксі-сервери або програмні додатки типу TOR. Більшість цих ресурсів є 

вільними та безоплатними. Утім, користуючись ними, ви залишаєте повний комплект інформації 
(логін/пароль), достатньої для несанкціонованого доступу до вашої сторінки. Таким чином, питання 

щодо того, скористатися чи не скористатися цією можливістю, ви залишаєте на розсуд власників цих 

анонімайзерів. Така ж сама ситуація з використанням вільних точок доступу WI-FI. 

 Завжди контролюйте інформацію, яку ви розміщуєте на власній сторінці у  соціальній 

мережі. Надлишкова відкритість щонайперше може бути використана при підготовці протиправних дій 
стосовно вас. 

 Візьміть за правило не відкривати посилання, що надходять вам у повідомленнях на 

сторінці. Краще копіюйте їх і вставляйте у пошукову сторінку браузера в якості тексту. 

 
Підсумовуючи вищевикладене, можемо дійти таких висновків: 

 поширеність і суспільна небезпечність кіберзлочинів останніми роками набула загрозливих 

масштабів, що диктує необхідність формування адекватної відповіді з боку держави; 
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 вивчення зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності в окремо взятих країнах і надбань 

міжнародної спільноти, удосконалення механізму міжнародної взаємодії є важливим, адже більшість 
кіберзлочинів мають транснаціональний характер; 

 кіберзлочинність сьогодні становить загрозу не тільки національній безпеці окремої 

держави, а загрожує людству загалом, саме тому зазначеній проблемі приділяється значна увага в 

багатьох державах; 

 з огляду на сучасну ситуацію в державі та світі, Україна має постійно вдосконалювати 
методи боротьби з кіберзлочинністю, удосконалюючи чинне законодавство, у тому числі в галузі 

адміністративного права, враховуючи надбання окремих зарубіжних держав, міжнародної спільноти 

загалом, спрямовані на забезпечення кібербезпеки країни; 

 важливим є прийняття Закону, який би врегулював основні засади забезпечення 

кібербезпеки України.  
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Електронний цифровий підпис: персоніфікація та захист 

 

Олашина А.О.  

викладач правознавчих дисциплін  
ДВНЗ ОКЕПГРБ 

 

Можливість захистити свої електронні данні в епоху достатньо стрімкого розвитку 

інформаційних технологій є не тільки абстрактною можливістю, «умовною опцією», яка 
використовується, а й вже сучасним необхідним правовим аспект гарантії належного збереження 

електронних документів з урахуванням їх законної юридичної сили. 

Ст. 8 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" передбачає, 
що юридична сила електронного документа не може бути  заперечена виключно через те, що він має 

електронну форму, але задля того, щоб електронний документ відповідав вимогам, які висуваються 

чинним законодавством та мав статус такого, що має законну юридичну силу, він повинен бути 
підписаний електронним цифровим підписом [1]. 

Задля того, щоб визначитись в чому полягає суттєва відмінність між електронним цифровим 

підписом та електронним підписом, звернемось до Закону України «Про електронний цифровий підпис», 

який і надає визначення. Так, електронний  підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших 
електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних 

[2]. Тобто, електронний підпис, на відміну від електронного цифрового підпису є таким, що не захищає 

особисті данні особи, він може виявлятись у згоді особи з правилами та умовами певного сайту, у 
погодженні відповідної особи з передачею її особистих даних третій особі, наприклад, при вчиненні 

online-замовлення, тобто електронний підпис не створює підстав задля створення умов 

персоніфікованого захисту даних відповідної особи.  
Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом 

криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно 

з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний 

цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою 
відкритого ключа [2]. На відміну від електронного підпису, електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) 

дає можливість не тільки ідентифікувати особу, що використала цей підпис, але й захистити зміст 

даних, які знаходяться у документі, захищеному ЕЦП. Використання ЕЦП вже створює умови для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
http://gurt.org.ua/articles/34602/
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якісного захисту підписаних даних, що унеможливлює перегляд захищених даних третіми особами. В 
ЄС електронний цифровий підпис називають «advance electronic signature», тобто «покращений 

електронний підпис». 

Як і власноручний, електронний цифровий підпис дозволяє ідентифікувати  особу, яка 
підписується,  гарантує те, що інформація жодним чином не потрапить до третьої особи без дозволу на 

це «власника» і виступає гарантом аутентиіфкації, тобто, документ, що підписаний ЕЦП не може 

зазнати будь-якого корегування з боку третіх осіб. 

На відміну від рукописного підпису, який може бути підроблений, бо має фізичну природу, що 
дає підстави для можливої фальсифікації підпису, електронний цифровий підпис має логічну природу, 

що виявляється в послідовності символів, що дає можливість пов’язати автора документа із змістом 

документа та одночасно власником електронного цифрового підпису без додаткової перевірки, 
зважаючи на чіткий та врегульований механізм дії ЕПЦ. Логічний характер електронного цифрового 

підпису надає можливість уникати будь-якої залежності із матеріальним аспектом природи документа. 

Електронний цифровий підпис дає можливість визначати автора документа, незважаючи на відсутність 

власноручного підпису особи, гарантуючи при цьому справжність авторства. Електронний цифровий 
підпис на відміну від електронного,  має ряд таких переваг: 

- персоніфікація – математичний аналіз, що використовується при накладанні ЕЦП, створюючи 

унікальну послідовність символів ключа дає можливість не тільки захистити дані підписувача, але й 
захистити та підтвердити авторство електронного документу.   

- високі захисні властивості ЕЦП – завдяки логічній природі ЕЦП та структурному 

математичному аналізу, що використовується при накладанні ЕЦП, унеможливлюється використання 
електронних даних третьою особою без згоди на це підписувача.  

- унікальність кожного ключа – кожен ключ має особистий, неповторний математичний ряд, 

який надає можливість підписувачу бути впевненим, що його електронні дані надійно захищені і не 

будуть використані особою, в якої відсутня інформація стосовно ключа. 
- аутентифікація ключа – дає можливість захистити електронний документ від внесення будь-

яких змін, таку можливість має тільки особа-підписувач.  

- дематеріалізація – ЕЦП ніяким чином не залежить від об'єктів матеріального світу, бо завдяки 
своїй цифровій та логічній природі надає можливість сторонам підписати договір навіть на відстані.  

Звернемо увагу, що у ст. 1 закону України «Про електронний цифровий підпис» зазначається, що 

компрометація особистого ключа – будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до 
несанкціонованого використання особистого ключа [2]. В свою чергу до подій, пов'язаних з 

компрометацією ключів підписувачів, відносяться наступні: втрата носіїв, на які записані особисті 

ключі; втрата носіїв, на які записані особисті ключі, з наступним виявленням; звільнення 

співробітників, що мали особисті ключі; порушення правил зберігання особистих ключів; виникнення 
підозр на несанкціоноване застосування особистого ключа; втрата контролю щодо особистого ключа 

через компрометацію коду доступу до носія особистого ключа; випадки, коли не можна вірогідно 

встановити, що відбулося з носіями, що містять ключову інформацію (у тому числі, випадки, коли носій 
вийшов з ладу й доказово не спростована можливість того, що даний факт відбувся в результаті 

несанкціонованих дій зловмисника). З чого вбачається необхідним звернути увагу на те, що не правом, 

а обов'язком підписувача є збереження особистого ключа у таємниці, інформація, яка зберігається 

особою та потребує надійного захисту за умови дії сучасних інформаційних технологій нажаль все ж 
таки має можливість бути отриманою особою, яка не має права законного володіння такою 

інформацією. Електронний цифровий підпис теж може бути підданий фальсифікації. Щоб його 

фальсифікувати, зловмисник повинен заполучити доступ до закритого ключа. У таких випадках 
говорять про компрометацію закритого ключа, з якої випливає компрометація електронного підпису.  

Електронний цифровий підпис, беручи до уваги стрімкий розвиток сучасних технологій, є  не 

тільки своєрідною «умовністю», яку необхідно використовувати, а надійний спосіб збереження та 
перегляду електронних документів. Електронний цифровий підпис надає можливість використовувати, 

змінювати та передавати інформацію в електронному вигляді, зберігаючи при цьому авторство та 

змістовність.  
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Трансформерні технології перетворення інформації 

 

Осадчий Є.О. 
 кандидат технічних наук., с.н.с., 

зав. НДЛ, Київський національний університет імені Тараса Шевченко, 

Горбунов О.А. 
 кандидат біологічних наук, с.н.с., 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 
Однією із важливих задач використання інформаційних систем та технологій в боротьбі з 

кіберзлочинністю є оптимізація комп'ютерного перетворення (трансформації) інформації. Для цього 

застосовують цифрові технології, що базуються на двійковому та таймерному кодуваннях. Коли перша, 

є достатньо відпрацьованою, то друга - лише означена 1, с.31 і тому майже не реалізована. Її розвиток 

потребує подальших зусиль дослідників. Двійкова архітектура дозволяє вільно здійснювати будь яку 
трансформацію інформації, але містить апаратні, організаційні, алгоритмічні та інші обмеження. Нами 

пропонуються розширення можливостей двійкового кодування потенціями таймерного, за рахунок 

емуляції в нього методів та засобів комп’ютера «унарної» (одинкової) архітектури. 
Не підлягає сумніву, що серед всіх відомих систем числення (СЧ) одинкова (унарна) - є 

найпростішою, найбільш інформаційною, але водночас і найбільш просторово витратною. Перше, 

пояснюється тим, що інформація в комп’ютері є похідною від даних - первинного значення 

натурального числа. Головною ознакою числа є його величина або кількість. Всі інші - похідні. 
Найменшим значенням числа є «1». На базовому смисловому рівні ця кількість вже дає вміння 

визначати істину. Наприклад, зрозуміти, яке з двох чисел є більшим чи меншим незалежно від СЧ в якій 

воно відображене. Відомо – основною операцією комп’ютера фон-Нейманівської архітектури є двійкове 
додавання. Його базовий конструктивний елемент - тригер. Основним недоліком таких комп’ютерів є 

обмеження швидкодії при обробці великих обсягів інформації в концептуальній послідовності її 

перетворення. Тому, існуюча теоретична межа стиснення двійкової інформації вже практично досягнута 
в сучасних архіваторах. Аналогічно, є непереборним обмеження в технічній реалізації двійкової 

архітектури. Особливо це відчутно в напрямках прискорення передачі інформації великого розміру по 

лінійним каналам комунікації, та й швидкодія двійкових процесорів, навіть в умовах надпровідності, 

обмежена. Використання методів та засобів розпаралелювання і розподіленої обробки такої інформації 
не є панацеєю. Перспективним є створення квантового комп’ютера для перетворень певної інформації, 

але поки що, для існуючого рівня розвитку технічного прогресу він не є реальністю. Альтернативою 

вирішення існуючих протирічь розвитку обчислювальної техніки може стати комп’ютер з одинковою 
архітектурою. Його перевага в теоретичній можливості символьного стиснення інформації до розміру 

одиничної «таймерної мітки» та досягнення об’єктивно існуючої межі швидкодії процесора вже 

сьогодні. Вона, на даний час розуміння понять часу, руху та матерії, обмежена виявленою швидкістю 
переміщення електрона. Задеклароване можливо тому, що базовою операцією такого комп’ютера є 

операція зсуву (переміщення) його найменшого носія інформації - «1». Їх кількість визначає значення 

натурального числа, що підлягає перетворенню. Відповідно, базовим технічним елементом такого 

комп’ютера є лінія затримки. Найпростішим її варіантом є звичайний електричний опір. Базова 
одинкова математика є також надзвичайно простою, що було визнано Аланом Тюрингом та іншими 

засновниками комп’ютеризації. Більш детально, разом з можливою реалізацією емульованих технічних 

складових двійкового комп’ютера вона наведена в наших публікаціях та патентах на винаходи 2-4.  

Для прикладу покажемо можливість кількісно символьного стиснення інформації з 

застосуванням закладених, в двійковий комп’ютер, таймерних засад її кодування. Програмно вони 
реалізується операцією «переривання по таймеру», що є в мовах програмування низького рівня. Нашим 

завданням, буде отримання «одиничної таймерної мітки», у вигляді відповідного значення напівбайта, в 

кодуванні АSСII, для маркування останньої позиції знаходження еквівалентного одиничного числа. В 
нашому випадку такою міткою може бути, наприклад, код «SUB», або 0001010(2) в АSСII. Він відповідає 

значенню команди Substitute (підставити). Ставиться на місці символу, значення якого було втрачено 

або зіпсовано при передачі. Якщо в даних комп’ютерної програми попередньо виявляється такий код, 
то таймерною міткою буде вважатись вже його послідовне повторення аж до забезпечення унікальності. 

Збільшення просторового розміру таймерної мітки суттєво не впливає на ефективність задекларованого 

таймерного стиснення. Таймером комп’ютера є мікросхема, що забезпечує роботу автономного 

двійкового лічильника. Його швидкодія, як правило, значно нижча від швидкодії основного процесора. 
Та це також не має суттєвого значення, тому що таймер завжди виконає своє основне призначення - 
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роль своєрідного будильника в роботі процесора. Він здатен зупинити роботу процесу обробки даних 
через заданий ним інтервал часу. Відповідно, є сенс синхронізувати роботу таймерів всіх потенційних 

комунікаторів еталонною частотою - відкидаючи ті високі частоти, що не забезпечують стабільність 

визначення єдиного найменшого часового інтервалу. 
Для ефективної дії таймерної мітки на фоні байтів будь якого лінійного файлу необхідно 

створити генератор даних. Найпростішим з них, для двійкового комп’ютера, є звичайний двійковий 

лічильник. Він є занадто «тихохідним» та існує можливість його прискорення 2. Математичне 

обґрунтування ефективності деяких ймовірнісно-статистичних варіантів генератора текстової 

інформації наведені в 4. Та все ж, максимальним буде таке таймерне стиснення, коли все 

інформаційне наповнення файлу заміщується однією таймерною міткою. А це є можливим у випадку, 

коли файл вже є в пам’яті, або існує посилання на його місце знаходження. Природно, при умові 
виникнення потреби в ньому. Тоді, не є важливими позиція та розмір таймерної мітки на фоновому 

файлі, а має значення лише її наявність. 

Основним недоліком емуляції на двійковому комп’ютері інформаційної трансформерної 
технології таймерного кодування, є те, що можливі значні втрати часу на аналогове (з визначенням 

смислу даних) таабо цифрове (закодоване в часі) перетворення інформації в пам’яті послідовного 

доступу великого та надвеликого розміру. Але завжди є гарантія однозначного її відновлення та 

потенційно відкритого прямого доступу до даних через оперативну пам’ять комп’ютера. Крім того, 

реальним є прискорення обробки такої інформації, в першу чергу, методами та засобами паралельних 
обчислень.  

 

Література: 
1. Зайцев Д.А. Математичні моделі дискретних систем: Навч.посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. 

Попова, 2004.- 40 с.  

2. Осадчий Є.О. Трансформерні технології побудови машин і механізмів.- К.: Науковий світ, 

2004.- 167 с.  
2. А. с. 1747944 СССР, №1462420 МКИ5 G 11С 15/00. Ассоциативное запоминающее устройство 

/ Осадчий Е.А., Зеебауер М., Марковский А.П., Корнейчук В.И., Галилейский Ф.Ф.- Опубл.1.11. 1988.- 

Бюл. №8.- 11 с. 
3. Заявка на патент України на корисну модель № u 2017 07142, МПК G 06 F 15/38 Пристрій для 

перетворення кодів з однієї мови на іншу / Крак Ю.В., Терещенко В.М., Осадчий Є.О., Горбунов О.А.- 

Заявл. 07.07.17.- 7с.– Електрон. аналог друк. вид.: режим доступу: http:// uipv.org/ua/bases2.htm (дата 

звернення: 21.09.17р.) – Назва з екрана. 
4. Метод быстрого таймерного кодирования текстов / Р.В. Скуратовский // Кибернетика и 

системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 1. — С. 154-160. 

 
 

Безконтактний спосіб як елемент криміналістичної характеристики незаконного збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (ст. 307 КК України) 
 

Павлова Н.В. 

кандидат юридичних наук 

старший викладач кафедри криміналістики,судової медицини та 
психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

Гошуляк Ю.Ю. 

курсант 4-го курсу  
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

 
Невід’ємним елементом сучасного інформаційного суспільства, є всесвітня комп’ютерна мережа 

Інтернет, яка дала суспільств не тільки безмежні можливості оперативного обміну, пошуку, передачі, обліку 

та отримання будь-якої інформації, а й  можливість вдосконалення організації та здійснення свої злочинної 

діяльності представникам криміногенного світу.  

Однією з гострих проблем на сьогоднішній день постало питання розслідування злочинів у сфері 

незаконного обігу наркотиків у всесвітній мережі Інтернет.  
Не зважаючи на низьку законів, які заклали підвалини для системи протидії та запобігання 

незаконному наркообігу в Україні сучасна криміногенна ситуація у сфері незаконного обігу наркотиків та 

соціальна дійсність не в повній мірі контролюється правоохоронними органами, а злочинці не отримують 

передбаченого кримінальним законодавством покарання.  
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З розвитком сучасних інформаційних систем змінився і характер злочинності у сфері незаконного 

обігу наркотичних засобів. Дана категорія злочинів несе руйнуючу функцію  для суспільства та носить одну 

з найбільших небезпек серед інших злочинів у сфері інформаційних систем. 

Використання  всесвітньої мережі Інтернет надає можливість злочинцям готуватися, вчиняти та 

приховувати  злочини безконтактним способом, наслідком чого ускладнюється процес  виявлення, розкриття 

та профілактики злочинів правоохоронними органами.  

Безконтактний спосіб реалізується шляхом відсутності потреби особистих зустрічей, обговорень та 

планувань своїх злочинних намірів. Якщо, це злочинна група або  злочинна організація, то розподіл ролей та 

функцій між собою здійснюється в режимі он-лайн, співучасники, як правило, навіть не знають один одного 

особисто, та і ніколи не зустрічались. Натомість, існує група осіб, які націлені на знищення слідів злочину в 

інформаційному просторі, що в подальшому ускладнюю процес пошуку та фіксації доказів, що мають 

значення для кримінального провадження.   

Якщо раніше для злочинних організацій у сфері наркозлочинності було характерно стійка ієрархічне 

об’єднання, яке забезпечувала чітку взаємодію між її учасниками та досягнення безпосередньої мети 

злочинної організації. Натомість враховуючі дослідження Міжнародного Комітету ООН з контролю за 

наркотиками (МККН), було виявлено певні зміни в сучасних злочинних організаціях, органом було 

розроблено нову типологію основних злочинних організацій. Так, правоохоронні органи все більше мають 

справу з злочинними організаціями в мережі Інтернет, які володіють високими навичками адаптації к 

зовнішній обстановці [1]. 

МККН до способів незаконного використання новітніх технологій наркоторговцями відносить 

наступне: – розповсюдження за допомогою засобів масової інформації, у тому числі електронних, 

інформаційних матеріалів, підбурюючих до вживання наркотиків (порушення ст. 3 Конвенції ООН “Про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин” 1988 р.); 

 – поширення за допомогою Internet інформації, що містить рекомендації по вживанню та 

виготовленню наркотиків. Завдяки цьому доступ до формул наркотиків отримують малокваліфіковані 

фахівці, що долучаються до їх незаконного виробництва.  

В Internet спостерігається нерегламентоване зростання кількості е-аптек, які пропонують продаж 

препаратів, у тому числі сильнодіючих та наркомістких, без рецепту (порушення ст. 10 Конвенції ООН “Про 

психотропні речовини” 1971 р.). За даними Комітету з нагляду, створеного Конгресом США, у 1998–1999 рр. 

кількість вилучень фармацевтичних препаратів зросла на 450 %, що пов’язане з придбанням таких 

препаратів за допомогою Internet. Протягом п’яти місяців 2000 року було розпочато 30 проваджень у зв’язку 

з он-лайн торгівлею фармацевтичними препаратами. За даними Міжнародної організації кримінальної 

поліції ще на початок 2000 року компетентними органами Великобританії та Східної Ірландії було виявлено 

більше 1000 WEB-сайтів, на яких в порушення міжнародних договорів щодо контролю за наркотичними 

речовинами, пропонується придбати заборонені наркотики – каннабіс, екстазі, кокаїн, героїн [2].  

Експертами Федеральної служби Росії по контролю за обігом наркотиків (ФСКН) наприкінці 2006 

року було підраховано більше 700 російськомовних сайтів, на яких прямо або опосередковано ведеться 

пропаганда наркотиків. В мережі проводиться агресивна реклама, з метою пригорнути увагу молоді 

збувальники рекламують товари із зображеннями коноплі [3]. 

В загальному розумінні контакт може здійснюватися в двух формах: 1) безпосередньо людиною 

(схема «людина – людина»); 2) опосередковано, через різні носії інформації («людина - носій інформації-

людина»).  

Сутність безконтактного способу збуту наркотичних засобів полягає в тому, що між продавцем та 

покупцем наркотичних засобів, прекурсорів їх аналогів та інших психотропних речовин виключений 

фізичний контакт. Під фізичним контактом ми розуміємо, взаємодію у формі безпосереднього контакту 

«людина-людина». Наступною особливістю сутності безконтактного способу збуту є технічний розподіл 

ролей, направлений на спільну реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Як 

правило,  особа організатор схиляє до злочинної діяльності виконавців («закладчиків»), спілкуючись через 

мережу  всесвітню мережу Інтернет. 

Використання даного «безконтактного» способу збуту,  здійснюється за рядом продуманих схем. 

Так, наприклад, досить часто зустрічається наступна комбінація: споживач (наркоман) надсилав СМС-

повідомлення особам, які збувають наркотичний засіб зі спеціальним кодовим словом, далі отримавши 

аналогічну закодовану відповідь,  споживач підходив до терміналу та оплачував дану послугу за системою 

електронного платежу на вказаний номер продавцям наркотиків. Після підтвердження про зарахування 

грошових коштів, споживач (наркоман) отримував СМС-повідомлення з вказаним місцем, де знаходиться 

наркотичний засіб. Надалі електронні гроші перераховувались на банківські рахунки та знімались через 

банкомати. Для конспірації та не викриття злочинної діяльності зловмисники реєстрували банківські карти 

та номера телефонів на сторонніх осіб, та після реалізації умислу знищувалися та більше не 

використовувалися. 
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Отже, підводячи підсумок, безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів можна розглядати як один з елементів криміналістичної характеристики незаконного збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під яким слід розуміти оплачувану передачу 

споживачу наркотичних засобів або іншим особам, за відсутністю безпосереднього фізичного контакту, з 

використанням при цьому всесвітньої мережі Інтернет та інших сучасних телекомунікаційних мереж, з 

широким використанням електронних платіжних систем.  
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На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій шахрайство посідає особливе місце. Це 

пов’язано з тим, що з кожним роком інформаційні технології все більше проникають в наше 
повсякденне життя. Останнім кроком буде перехід на електронні гроші. Це ми можемо побачити, з 

сучасної політики передових країн світу.  

Однак дане положення провокує появу інтелектуальних правопорушників «хакерів». Дана 
ситуація виходить з того, що вислідити правопорушників дуже складно, бо вони працюють 

дистанційно. 

Згідно тлумачення видатного криміналіста Р.С. Бєлкіна комп'ютерна інформація - інформація 

на машинному носії, в ЕОМ, системі або мережі ЕОМ - також може бути криміналістично значимою, 
при розслідуванні і комп'ютерних злочинів, і посягань, де ЕОМ виступає як об'єкт (крадіжка 

комп'ютера, незаконне використання машинного часу) або засіб скоєння злочину (використання ЕОМ 

для накопичення інформації, підробки документів і ін.). Програмні продукти теж можуть 
використовуватися і в якості об'єкту злочину (незаконне копіювання, спричинення збитку 

застосуванням руйнівних програм - вірусів), і в якості інструменту скоєння злочину (несанкціоноване 

проникнення в комп'ютерну систему, спотворення і підробки інформації) [1, с. 945]. 
Необхідно відзначити, що підвищення ефективності попереднього розслідування у 

кримінальних справах про кіберзлочинність неможливе без визначення чинників, які здатні робити 

помітний негативний вплив на якість процедури розслідування кримінального провадження. По-перше, 

це стосується недосконалості норм вітчизняного кримінального права, що передбачають 
відповідальність за кіберзлочинності. Ця проблема зумовлює неминуче виникнення труднощів в 

правильній кваліфікації даного різновиду шахрайства. По-друге, відсутнє повною мірою адекватне 

криміногенній ситуації, що склалася, криміналістичне забезпечення процедури розслідування цієї 
категорії кримінальних справ (як на рівні криміналістичної методики, так і на рівнях криміналістичної 

тактики і техніки). По-третє, міра професійної кваліфікації суб'єктів розслідування не завжди повною 

мірою відповідає сучасним вимогам, що, безумовно, не може не позначитися на якості. По-четверте, 
негативне дію чинить недостатня координація спільних зусиль правоохоронних органів з державними і 

недержавними структурами, що спеціалізуються на забезпеченні безпеки у сфері телекомунікації і 

комп'ютерній інформації [2, с. 213]. 

Інтернет шахраї є вигадливими не тільки у способах вчинення, й маскування свої дій. Так, 30 
вересня 2017 року працівниками кіберполіції було затримано інтернет-шахрая, який переховувався від 

органів слідства. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що шахрай ретельно 

конспірував свою злочинну діяльність: розміщував оголошення на сайті, знаходячись у громадських 
місцях, де є вільний доступ до мережі Інтернет, аби ускладнити пошук його місцезнаходження. У 
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знайомого він придбав банківські картки, на які отримував гроші від потерпілих. А знімав гроші з 
банкоматів у медичній масці, аби камери терміналів не зафіксували його обличчя [3]. І подібні випадки 

є непоодинокими. 

Однак, як відзначає Шапочка С.В. [4, с. 227] з'явилося і нове явище, що виникло в мережі 
Інтернет менше п'яти років тому. Йдеться про широке розповсюдження і популяризацію використання 

децентралізованих віртуальних криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Zerocoin, Quark, Megacoin, 

Peercoin, Worldcoin, тощо), темпи приросту капіталу їх власників склали 100 %, 200 % і навіть 1000 % 

на день. Криптовалюта стала одним із видів електронних платіжних засобів для оплати товарів і послуг 
в мережі Інтернет, яку також можна обміняти на реальні гроші. По суті, кожна з цих платіжних систем 

стала новим валютним ринком, що нестримно набирає популярність, а валютна торгівля перетворилася 

на глобальну азартну гру. Включитися в цю гру легко може будь-хто. Для цього навіть не потрібно 
нічого знати про криптовалюти – досить купити віртуальні монети на біржі, як фішки в казино. Тобто 

криптовалюти – це величезні світові шахрайські піраміди, наголошує науковець. 

На даний час, нерегульована сфера віртуальних валют, користується великою популярністю 

серед організованих злочинних угруповань, що вже приймають оплату за свої послуги в віртуальній 
валюті, використовуючи альтернативний Інтернет – DarkNet, що функціонує на основі системи TOR 

(The Onion Router) [4, с. 227]. В таких країнах, як Росія, Тайланд та Китай Bitcoin фактично поза 

законом. Взяти наприклад Національний банк Китайської Народної Республіки, який наклав заборону 
на кредитно-фінансові установи проводити будь-які операції із використанням крипто валюти Bitcoin. 

В Україні, ми поки що не бачимо жорсткої реакції з боку влади, щодо здійснення банківських 

операцій з використанням криптовалюти. Ми можемо погодитися з думкою Шапочки С. В., що це 
пов’язано з недооцінкою рівня можливого негативного впливу криптовалюти на економіку, стан 

злочинності та функціонування кредитно-банківської системи держави. 

З огляду на вище викладене, ми можемо дійти висновку, що даний напрям наукового 

дослідження дуже актуальний в наш час, і відкритий для подальшого вивчення та вдосконалення. 
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B cучaсниx умовax  швидкого розвитку виcоких технологій виниклo нoве середoвище – 

кіберпрoстір, що фoрмується із сoціальної, технічнoї, телекoмунікаційної, інформаційнoї, 

мережевoкомп’ютерної складoвої. 

Інформaційнa склaдовa нaбувaє дедалі більшої ваги і стає одним із найвaжливіших елементів 
зaбезпечення національної безпеки, оскільки зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих 

інтересами окремих держав, груп та осіб. Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна 

інфрaструктура та інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціально-
економічного, нaуково-технічного і культурного розвитку. Тому кібербезпеку можна визначити як стан 

захищеності кіберпростору держави в цілому або окремих об’єктів її інфраструктури від ризику 

стороннього кібер  впливу за якого забезпечується їх сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, 

https://cyberpolice.gov.ua/news/praczivnyky-kiberpolicziyi-zatrymaly-internet-shaxraya-yakyj-perexovuvavsya-vid-organiv-slidstva-637/
https://cyberpolice.gov.ua/news/praczivnyky-kiberpolicziyi-zatrymaly-internet-shaxraya-yakyj-perexovuvavsya-vid-organiv-slidstva-637/
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запобігання й нейтралізація реальних і потенційних викликів, кібернетичних втручань і загроз 
особистим, корпоративним і національним інтересам [7]. 

Огляд сучасної наукової думки стосовно проблем кібербезпеки в сучасному суспільстві, якими 

опікуються такі автори, як: Баранов О. А., Бурячок В. Л., Новицький Г. В., Толубко В. Б., Толюпа С. В., 
Фурашев В. М., Черноног О. О., Хорошко В. О., Храпкіна В. В. та інші дають підстави наголосити на 

актуальність проблеми кібербезпеки в межах нормативно-правового поля. 

Правову основу забезпечення кібербезпеки України стaновлять: Конвенція про кіберзлочинність 

[2], інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
Конституція України, закони України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої і зовнішньої 

політики, електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації (зокрема, 

Закони України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про 
інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», «Про основи національної безпеки України», «Про боротьбу з тероризмом»); указ 

Президента України (зокрема, Указ «Про рішення РНБО від 27 січня 2016 року «Про стратегію 

кібербезпеки України»), акти Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що 
приймаються на виконання законів України. 

Незважаючи на наявність цілої низки чинних нормативно-правових документів щодо проблем 

забезпечення безпеки кіберпростору держави, вони не охоплюють усього спектра сучасних загроз 
кібербезпеці держави. 

Позитивним кроком до удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері кібербезпеки 

України слід вважати прийнятий Верховною Радою України 5 жовтня 2017 року у другому читанні 
законопроект № 2126а від 19.06.2015 р. «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».  

Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади державної політики, 

спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в 

кіберпросторі, основні принципи та напрями забезпечення кібербезпеки України. 
Основною метою цього нормативного акту є визначення правових та організаційних засад 

державної політики, спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави в кіберпросторі, основні принципи та напрями забезпечення кібербезпеки 
України. 

В Законопроекті визначено кібертермінологію, а саме під кібербезпекою розуміється «стан 

захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в 
кіберпросторі» [3].  

Також в ньому зазначається система уповноважених військових і правоохоронних органів щодо 

забезпечення кібербезпеки держави, до якої відносяться: Рада національної безпеки і оборони України, 

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних 
Сил України, Служба безпеки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Розвідувальні органи України [3]. 

Звісно, побудова дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних 
органів України чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування на 

динамічні зміни, що відбуваються у світі в сфері забезпечення кібернетичної безпеки. Для забезпечення 

цього, перш за все, нормативні документи мають відповідати вимогам часу, а права та обов’язки 

правоохоронних органів та уповноважених відомств повинні бути чітко визначені у нормативних 
документах. Отже, після набрання вищезазначеного Законопроекту законної сили, слід і далі 

удосконалювати нормативну базу шляхом систематизації з урахуванням правозастосовчої практики. 

На підставі вище викладеного слід наголосити, що тенденція посилення контролю з боку 
правоохоронних органів за контентом національного інформаційного простору, за мережевим трафіком, 

засобами доступу до всесвітньої мережі і т.д., свідчить про довгострокову тенденцію формування в 

мережі Інтернет класичних прав і обов’язків громадянина та держави. 
Єдина загальнодержавна система протидії кіберзлочинності з відповідним нормативним 

забезпеченням ще досі перебуває в процесі розроблення та впевнено крокує до європейських 

стандартів. 
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Сьогодні захист комп'ютерних систем від кібератак є важливою та актуальною проблемою. Для 
захисту комп'ютерних систем від кібератак в основному використовується спеціалізоване програмне 

забезпечення таке як антивіруси, мережеві екрани, IPSec, та спеціалізовані апаратні засоби. Проте в 

даний час більшість зловмисних програм можуть протидіяти багатьом цим засобам захисту, тому 
використання даного програмного забезпечення не гарантує захист від вторгнення. Функції операційної 

системи можуть бути перехоплені під час атак – це запобігає ідентифікації та нейтралізації шкідливих 

програм за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Крім того, зловмисне програмне 

забезпечення може протидіяти роботі спеціалізованого програмного забезпечення, відслідковувати його 
операції, відновлювати видалені шкідливі процеси, змінювати параметри в системному реєстрі тощо. 

Комбінований метод ідентифікації та класифікації кібератак (програмно-апаратний) може 

забезпечувати відносно високу ефективність захисту комп'ютерної системи при достатній кваліфікації 
фахівців служби інформаційної безпеки (ІБ). При цьому для реалізації ІБ необхідно дотримуватись 

принципу «До-Під час-Після», тобто боротись з атакою потрібно протягом всього її  життєвого циклу.  

Якісно нового рівня ІБ можна досягти при застосуванні нейронних мереж, так як стає уже 

неможливим аналізувати ті об’єми даних, які генерують засоби захисту і деякі атаки просто 
пропускаються [1, 2]. 

Спеціально навчена нейронна мережа може вважатися головним детектором системи для 

ідентифікації вторгнень. Для підвищення ефективності такої системи можливо використати основні 
принципи та механізми біологічних імунних систем. Цей підхід базується на інтеграції нейронних 

мережних детекторів в штучну імунну систему. Завдяки такому підходу система захисту від кібератак 

зможе адаптуватися до невідомих вторгнень, що виникли внаслідок клонування та мутації, так званих 
атак нульового дня (zero-dayattack).   

Таким чином, ця інтелектуальна система виявлення вторгнень може використовувати набір 

спеціалізованих детекторів. Кожен детектор несе відповідальність за ідентифікацію та класифікацію 

певного типу вторгнення, а набір таких детекторів несе відповідальність за весь захист системи. Проте 
реалізація цього методу має всі недоліки програмного захисту, про які йшлося вище. Таким чином, 

існує суперечність між надійністю комп'ютерної системи і вторгненням та основною вразливістю 

інструментів, забезпечуючи такий захист від кібератак. Вирішення цього протиріччя можливе лише у 
випадку зміни парадигми виготовлення інструментів забезпечення захисту від вторгнень. 

Можна сформулювати  наступні вимоги до інтелектуальної системи захисту та підходи щодо її  

удосконалення. Для надійного захисту від кібератак потрібно використовувати апаратне забезпечення. 
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Апаратне забезпечення не працює на зараженій операційній системі. Тому будь-яке зловмисне 
програмне забезпечення не може протидіяти або змінювати апаратні операції без ідентифікації та 

нейтралізації. Всі його спроби будуть невдалими і кібератаки будуть швидко нейтралізовані. 

 Для реалізації цього підходу інтелектуальна система захисту апаратного забезпечення 
від комп'ютерних атак повинна забезпечувати відповідність наступним вимогам:  

 1. Висока надійність кібератак підсистеми для виявлення та нейтралізації поточних типів 

атак. Це можна досягти лише за допомогою апаратної реалізації підсистеми.  

 2. Висока гнучкість підсистеми для поточного виявлення різних типів кібератак та їх 
модифікацій. Це можна досягти шляхом періодичного динамічного оновлення нейронних детекторів за 

результатами поточного аналізу кібератак.  

 3. Для поточного аналізу кібератак слід надати виділений комп'ютер для безперервного 
аналізу поточних атак та створення відповідних засобів захисту, включаючи нейродетектори, які 

будували систему виявлення кібератак.  

 4. Підготовка пристроїв для виявлення, нейтралізації вторгнення і оновлення повинна 

виконуватися на виділеному комп'ютері, який не буде підключений до мережі. Цим буде забезпечена 
висока надійності системи до кібератак, їх аналізу та навчання нейронних мереж. Необхідно також 

розділяти пам'ять, що містить аналізовані підозрілі коди, та пам'ять з програмним забезпеченням, яке 

здійснює аналіз.  
 5. Підсистема високої продуктивності для поточного виявлення та нейтралізації різних 

типів кібератак повинна бути забезпечена в процесі адаптації до вірогідності виявлення атак.  

 Ці вимоги можуть бути виконані в процесі впровадження підсистеми для поточного 
виявлення та нейтралізації кібератак у програмованих логічних масивах (ПЛМ). Крім того, ПЛМ 

необхідно перепрограмувати на спеціально розробленому комп'ютері, який використовується для 

аналізу кібератак, і не підключеному до мережі. Комп'ютери, підключені до мережі, не повинні мати:  

 метод ре-конфігурації ПЛМ, де виконується підсистема виявлення та нейтралізації 
поточних кібератак; 

 доступ до результатів ПЛМ, контроль за його перепрограмуванням.  

 Слід зазначити, що ПЛМ є апаратними вузлами, тоді як підсистема виявлення та 
нейтралізації поточних кібератак має відносно високу складність. Тому проблема оптимізації виникає, 

зокрема, для процесу зменшення кількості необхідних макроелементів. З цією метою, відповідно до 

аналізу функцій захисту від кібератак, доцільно визначити функції кожної підсистеми. Таким чином, 
слід надавати наступні функції:  

 виявлення нинішньої комп'ютерної безпеки та її класифікації; 

 прийняття рішень про наявність кібератаки; 

 подолання кібератак; 
 аналіз модифікації кібератаки; 

 створення відповідних засобів виявлення кібератак, тобто нейронних детекторів;  

 статистична обробка кібератак з метою з'ясування їх походження; 
 забезпечення адаптації до ймовірності нападів. 

Висновок. Для організації ефективної ІБ необхідно впроваджувати інноваційні технології на 

основі штучного інтелекту, що базуються на здатності служби ІБ описувати та налаштовувати 

відповідні моделі, а також інтерпретувати отримані результати. 
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Напередодні 2018 року спостерігаються грандіозні перегони тенденцій у сфері ІТ-технологій. Це 
впливає на почуття свободи людей, створює сумніви в політичному процесі, змінює підходи компаній 

щодо організації бізнесу. Хоча в решті решт ці або інші тенденції розвитку ІТ-технологій охоплюють 

увесь світ, проте вони проявляються в регіонах світу неодночасно, асинхронно. Тому своєчасне їх 
відстеження в усьому світі надає суб’єктові боротьби з кібер-загрозами певні переваги у часі. Одним з 

цікавих регіонів, де спостерігається швидкий розвиток як позитивних так і негативних тенденцій в 

галузі ІТ-технологій, є Азія.  

Загальний стан ІТ-безпеки в Азії 
Протягом останніх місяців у країнах Азії пролунали “попереджувальні дзвінки”. У червні 

масштабна атака з використанням програмного забезпечення для вимагань обрушилася на державні 

системи, морські порти та багато інших компаній на континенті, паралізуючи операції протягом 
тривалого періоду часу та вимагаючи від операторів комп'ютерів по 300 доларів США за розблокування 

систем. Порти в Індії, наприклад, не могли визначити, звідки партії товарів надходять чи куди 

спрямовуються. Отже, загрози для кібербезпеки є реальними, і вони зростають. Це обумовлює 
необхідність для урядів, бізнесу та окремих людей готуватися до захисту [1]. 

Через поглиблення загроз кіберзахисту, багато компаній у всій Азії бачать необхідність 

вдосконалення кіберзахисту. “Honeywell Process Solutions”, одна з провідних компаній цього напряму, 

співпрацює з Радою з економічного розвитку Сінгапуру з метою створити центр для покращення 
інновацій у сфері кібербезпеки [2]. Центр не тільки надаватиме аутсорсингові послуги для керованої 

системи безпеки, але також матиме вдосконалений навчальний центр для розвитку рівня кваліфікації в 

галузі кібербезпеки в регіоні, а також матиме вельми просунуту сучасну лабораторію щодо досліджень 
та розробок в галузі кібербезпеки. “Honeywell” є не єдиною компанією в Сингапурі, яка спрямована на 

підвищення кібербезпеки. Наньянський технологічний університет (Сингапур) звернувся до компанії 

“GrammaTech”, яка займається кібербезпекою в США [3]. Вони працюватимуть разом у напряму 
покращення пропозицій університету з кібербезпеки. Отже, “GrammaTech” буде надавати найсучасніші 

статичні та двійкові аналітичні інструменти для підтримки проектів з кібербезпеки. 

Крім партнерських відносин, спрямованих на поглиблення досліджень, знань та можливостей в 

галузі кібербезпеки в Південно-Східній Азії, все більше і більше компаній просто бажають триматися в 
курсі останніх досягнень у галузі кібербезпеки. Саме для цього в регіоні відбувається декілька 

конференцій з кібербезпеки, наприклад, конференція “CyberSecurity Asia 2017”, яка відбулася в 

Малайзії [4], або конференція “RSA 2017 Asia Pacific and Japan”, яка проходила в Сінгапурі [5]. 
Компанії та уряди готуються до посилення загроз кібербезпеці. Тобто, ця підготовка вважається 

абсолютно необхідною. У багатьох з доповідей зазначених конференцій стверджується, що країни Азії 

не тільки стоять перед найбільшими загрозами для кібербезпеки, але вони також є не найменш 

підготовленими. Ця комбінація може бути катастрофічною.  
Отже ІТ-захист — це не просто створення безпечного пароля. Кілька переплутаних символів не 

захистять інформацію. Потрібно більше. Саме це починає враховувати бізнес Азії у всіх своїх 

практиках та процесах. 
Новітні тенденції в галузі ІТ-безпеки в Азії 

Створення нової посади. Зі зростанням кіберзлочинності організації змушені звертати на неї 

більше уваги. Наразі відповідальність набуває такого рівню, що з нею не може упоратися лише одна ІТ-
команда. З цієї причини, багато компаній прагнуть наймати нових професіоналів або перекласти 

конкретні обов'язки на нову посаду. Головний службовець з питань кібербезпеки, швидше за все, стане 

тією позицією, яку потребують більшість великих компаній. На нього буде покладено відповідальність 

за захист усіх комп'ютерних систем від будь-якої атаки. Окрім запобігання зломам, зазначені 
професіонали будуть також керувати виправленням ситуації, якщо виникло порушення даних. Вони 

будуть постійно робити організацію все більш і більш “кібернетично захищеною” [6]. 

Регуляційні зміни. Просування технології робить необхідними зміни законів та правил. 
Кібернетичні злочини — це зовсім нова територія, і старі правила не вирішують нову проблему 

ефективно. У наступному році уряди та організації, ймовірно, почнуть поліпшення або навіть повний 

перегляд чинних норм, що застосовуються до кібербезпеки. Коротше кажучи, чинні правила цього 
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моменту створюють помилкове відчуття безпеки для будь-якого бізнесу чи уряду. Якщо кібер-атака 
трапиться, організації просто не досить моторні, щоб з нею впоратися [7]. 

Кіберстрахування. Страхування від кібер-ризиків вже існує, але наразі воно просто існує як 

розширення стосовно інших сучасних ризиків — просте поширення “площі захисту”. Проте потрібно 
більше урахування специфіки. Для забезпечення цієї потреби, напевно з'явиться нова ніша в галузі 

страхування. Це дасть підприємствам набагато більш конкретні продукти, розроблені з урахуванням 

унікальних потреб у сфері кібербезпеки. Ці потреби можуть містити все: від покриття витрат на 

вдосконалення систем та інфраструктури безпеки — до компенсації за втрату довіри та репутації перед 
нинішніми та потенційними споживачами [8]. 

Крадіжки витісняються маніпуляціями. Зловмисники починають цікавитись тим, щоб 

завдавати компаніям довгострокової шкоди. Замість зламування захисту та викрадення даних, вони 
починають зламувати веб-сайти або бази даних просто для зменшення цілісності даних. Це тип нападу, 

який завдає шкоди репутації організацій та окремих осіб, що може бути набагато більш шкідливим для 

компанії, ніж будь-яка тимчасова крадіжка даних [9]. 

Збільшується складність ушкоджень. Порушення зломи, стають більш ефективними та 
складними. Чим більше знань хакери одержують стосовно коду, даних та передачі інформації, тим 

більше хаосу може бути утворено. Вже розроблено програмне забезпечення (віруси) для вимагання та 

віруси, що викликають експоненціальне наростання  ушкодження. І хоча існують способи захоплювати 
та припиняти розповсюдження цих вірусів, створення непереможного вірусу-вимагача вважається лише 

справою часу [10]. 

Підвищення попиту на професіоналів з кібербезпеки. Компаніям задля забезпечення їхньої 
кібербезпеки слід заздалегідь готуватися до підвищення загроз кібер-атак. Але нинішня глобальна 

нестача навичок щодо забезпечення кібербезпеки тільки погіршиться. І це, в свою чергу, перетворить 

організації, які не мають сильних заходів кібер-безпеки, на головну мету хакерів. Ця загроза циклічно 

зростатиме, що змусить усередині організацій здійснювати вдосконалення навичок та тренінги таким 
чином, щоб відповідальні за інформаційні технології мали принаймні базові уявлення про те, як 

забезпечити безпеку даних. Одним словом, навички в галузі кібербезпеки стануть дедалі важливішим 

чинником протягом найближчих років. 
Вдосконалення хакерів. Оскільки зазначене підвищує тиск на хакерів, вони стають більш 

кмітливими. Вони вивчають глобальні закони про кібербезпеку, з'ясовують нові лазівки, починають 

організовуватися та об'єднуватися. Деякі з них починають опрацьовувати телефонні центри, щоб 
узаконити та комерціалізувати свої операції. Інші переміщуються до країн, де легше практикувати 

кіберзлочини, тобто де слабкі розвідувальні та поліцейські сили. Незалежно від того, чи ховаються вони 

на великих просторах, або ховаються у невідомих місцях, їхня діяльність не стає менш шкідливою. 

IoT безпека. Наразі про багато продуктів з переліку “Інтернет речей” (IoT) заявляють, що вони 
"безпечні за дизайном" (тобто за своєю суттю). Це гарна ідея, але наразі це неправда. Проте ці 

продукти, безсумнівно, стають більш безпечними і, до початку 2018 року, можливо, почнуть насправді 

відповідати цій обіцянці. На жаль, це буде йти рука об руку з більш потужними атаками штучного 
інтелекту. Автоматизовані зломи стають дедалі більш схожими на ті, що зроблено людиною, і в 

кінцевому підсумку працівникам служби безпеки буде складно відрізняти поведінки робота-зломника 

та звичайного користувача [11]. 

Висновки. Намагаючись створити кібернетично-безпечне суспільство, необхідно, серед іншого, 
всебічно охоплювати зарубіжний досвід, з одного боку, щодо злочинних тенденцій в галузі ІТ-

технологій, з іншого — щодо й протидії зазначеним тенденціям в усіх зацікавлених галузях: права, ІТ-

технологій, бізнес-менеджменту та інших. 
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Запобігання корупції – це стратегічний напрям антикорупційної політики будь-якої держави. В 
умовах інтеграції України з європейським та світовим товариством одним із важливих аспектів сучасної 

державної правової політики є реформування та вдосконалення системи запобігання та протидії 

корупції, тому із основних напрямів сучасної стратегії розвитку України є прагнення до подолання 
корупції та її суспільно-політичних наслідків. Міжнародною інтеграцією визнано, що корупція є досить 

глобальною проблемою будь-якої країни. Корупція – багатоаспектне соціально-економічне, політичне, 

правове та морально-етичне явище, яке складається з комплексу протиправних дій і неетичних вчинків, 

яке завдає істотної шкоди нормальному функціонуванню моральних та правових відносин у суспільстві 
й державі. Аналізуючи міжнародний досвід з протидії корупції можна стверджувати, що корупція це 

саме той негативний чинник, який створює реальну загрозу національній безпеці та демократичному 

розвитку більшості країн світу та негативно впливає на всі сторони суспільного життя. Чинники 
успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані зарубіжними країнами. Корупція, як 

негативне явище, притаманне будь-якій державі та будь-якому суспільстві, на сьогоднішній день не 

існує держави, яку б можна оголосити вільною від корупції. Але такі країни як Фінляндія, Данія, 
Сінгапур, Швеція, Канада, Нідерланди та інші стали досить «чистими» з точки зору корупції (за 

рейтингом корумпованості), оскільки вони створили найбільш ефективний механізм протидії 

корупційним проявам [1, с. 64]. Зазначені країни мають деякі особливості в організації антикорупційної 

діяльності, але спільними рисами для подолання корупції було: бажання організації активної протидії 
корупційним проявам; створення відповідної нормативно-правової бази; залучення до протидії 

корупційним проявам громадських організацій, використання інформаційних заходів для подолання 

корупції. 
В Україні корупція завдає шкоди найбільш важливим сферам суспільства і держави, що 

негативно впливає на політичні, соціально-економічні, правові та інші цінності, породжує соціальну 

напругу, безсилля, беззахисність, відчуття обману й розчарування громадян до публічних владних 

структур. За останні роки в Україні було зроблено чимало кроків для запобігання корупції: було 
прийнято нове антикорупційне законодавство, з’явилася низка нормативно-правових актів, які 

спрямовані саме на запобігання і протидію корупції. Україна почала тісно співпрацювати з 
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європейськими спільнотами щодо вироблення ефективних механізмів протидії та подолання корупції, 
наукові дослідження щодо вирішення цієї проблеми стали актуальнішими, але незважаючи на 

вищезазначене, корупція залишається однією із найбільш нагальних проблем українського суспільства.  

Зазначена проблема знайшла своє відображення в багатьох наукових дослідженнях. 
Безпосередньо цій проблемі приділяли увагу такі науковці: М. Бездольний – який зосередив свою увагу 

на державно-правовому механізмі протидії корупції [2, с. 38-43], О. Хмара – розглядав протидію 

корупції з боку громадськості [3, с. 44], Р. Кулаковський розглянув проблеми боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю. 
Запобігання та протидія корупція має ряд принципів такі як: верховенство права та законності, 

комплексного здійснення правових, інформаційних заходів і пріоритетності запобіжних заходів, 

особливо невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, відкритості та 
прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Для того, щоб 

вдосконалити систему реформування протидії корупції, необхідно провести ряд комплексних заходів 

запобігання і протидії цьому явищу. Одним із таких ефективних заходів є інформаційний, який об’єднує 

механізм забезпечення доступу до інформації та інформування населення про корупційні діяння 
публічних службовців і посадових осіб. 

Доступ до інформації є важливою передумовою для запобігання, виявлення і припинення 

корупції. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес – відомості про 
використання публічних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, 

майно, зобов‘язання фінансового характеру органів державної влади [4, с. 44]. Якщо забезпечити 

відкритість і прозорість діяльності органів державної влади, тоді стане можливим вирішити досить 
важливі завдання: по-перше, повернути довіру громадян до офіційної влади, по-друге, створити 

сприятливі умови для подолання корупції, по-третє, гарантувати реалізацію інформаційного права 

громадян [5, с. 67].  

Принцип інформаційної відкритості сприяє забезпеченню публічного і громадського контролю 
за діяльністю органів державної влади. Органи державної влади і місцевого самоврядування, інститути 

громадянського суспільства відіграють важливу роль у виявленні корупційних діянь та інформуванні 

суспільства про наслідки і загрози корупції. Зменшити рівень і масштаби корупції можливо 
безпосередньо із залученням та участю інститутів громадянського суспільства, тому, що саме населення 

має бути зацікавлене в викоріненні цього негативного явища. Участь громадян у протидії корупції 

повинно закріплюватися за допомогою засобів посилення прозорості та сприяння населення в прийнятті 
державних рішень, забезпечення для населення доступу до публічної інформації, здійснення програм 

публічної освіти, включаючи освітні програми такі, як проведення різноманітних виховних заходів у 

школах, університетах, громадських об‘єднаннях, які сприяють поширенню інформації про корупцію.  

Важливим завданням інформаційної складової у запобіганні і протидії корупції є саме 
правосвідомість громадян, рівень їх правової культури та правової освіти населення, подолання в 

суспільстві і державі таких негативних явищ, як конфлікт інтересів, фаворитизм, тощо[6, с. 21-25]. 

Особлива роль інформування населення про випадки та наслідки корупції належить засобам масової 
інформації. На даний час засоби масової інформації по виявленню корупції є дієвим інструментарієм і 

сигналом для населення країни. В багатьох європейських країнах засоби масової інформації виступають 

одним із найпотужніших антикорупційних соціальних інститутів: встановлення і оприлюднення 

журналістами фактів зловживання владою державних чиновників здебільшого стає початком кінця їх 
кар‘єри.  

Таким чином, можна зробити висновок, що інформаційні заходи відіграють важливу роль у 

запобіганні і протидії корупції. Дотримання вимог законодавства про доступ до інформації не лише 
гарантує і реалізує інформаційні права, але й забезпечує відкритість та прозорість суб‘єктів органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування.  
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Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує суспільство, 

створює новий глобальний інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну 

та ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління державою та вирішення питань 
місцевого значення, забезпечує публічність та прозорість влади, сприяє запобіганню корупції [1, с. 1]. В 

той же швидкий розвиток технологій та збільшення об’ємів інформації, що циркулюють у віртуальному 

середовищі призводить до зростання ролі й місця кібернетичної розвідки. 
На даний час OSINT-розвідці відводиться ключова роль, адже 50-70% розвідувальної інформації 

добувається з відкритих джерел [2, с.216-224]. Зі збільшенням значення соціальних інтернет мереж 

значного розвитку набула OSINT-розвідка. Окрім цього, OSINT-розвідка є важливою складовою 
психологічних операцій. Так, при виготовленні продукції психологічного впливу важливим етапом є 

оцінка цільової аудиторії, що в свою чергу проводиться з використанням соціальних інтернет сервісів 

як джерела інформації [3, c.114-117]. 

 Пропонується побудувати модель цільової аудиторії (ЦА) на основі даних отриманих шляхом 
OSINT-розвідки соціальних мереж. В загальному вигляді моделювання ЦА грунтується на теорії графів. 

Мережеві графи відображають як деяку сукупність вузлів, що мають зв'язок. На сьогодні розвитку 

набуває область соціальних наук, яка спрямована на розуміння поведінки соціальних груп, формування 
зв’язків між ними, вивчення характеристик лідерів думки, тому з метою побудови математичної моделі 

цільової аудиторії, на яку буде поширюватись психологічний вплив використано метод аналізу 

соціальних мереж [4, с. 67-70]. 

Першим кроком для побудови моделі є побудова контекстуального фону. Для цієї мети доречно 
застосувати OSINT-розвідку у соціальних мережах, зважаючи на її переваги, як оперативність та об’єм .  

Етап 1. Виділення акторів із соціальної мережі, що за певною ознакою належать до ЦА 

     A A A A A
i i i iC c C | P c c | P c   , де СА-множина акторів цільової аудиторії, С-множина 

акторів сІС та Р(сі
А)- ознака, за якою обираємо акторів до ЦА.  

Етап 2. Побудова бази реляційних даних акторів ЦА, до якої мають війти друзі, інтереси, місце 

роботи чи навчання, родичі. 

Етап 3. Обчислення нових характеристик для цільової аудиторії, такі як лідери думки, канали 
поширення інформації, спираючись на реляційні дані та метод аналізу соціальних мереж. 

Модель, що містить таку інформацію дає можливість дослідити струткуру ЦА та визначити 

акторів ЦА, яким властива найбільша кількість зв’язків та високий вплив на інших. Поширення будь-
якої інформації в мережі найбільш ефективно, з точки зору оптимізації витрат, проводити з їх 

допомогою. Блокування такого члена мережі сповільнить і значно послабить поширення думок та 

соціальних настроїв серед загалу ЦА. 
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Таким чином OSINT-розвідка в соціальних мережах, що спрямована на пошук і добування 
інформації з доступних через мережу інтернет відкритих джерел дає можливість автоматизувати оцінку 

ЦА для виготовлення матеріалів психологічного впливу та планування психологічних операцій. 
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Перспективи використання інноваційних інформаційних технологій штучного інтелекту 

у складі технічних засобів моніторингу як складової системи охорони (оборони) берегових і 

прибережних споруд державного значення 
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Аналізуючи проблеми безпеки прибережної держави, корисно поглянути на морську сферу 

через призму просторового ландшафту її розміщення: 

95% телекомунікацій світу проходять по підводних кабелях; 

90% світової торгівлі переміщується морем; 
50% нафти транспортують морським шляхом; 

понад 40% населення світу мешкає в межах 100-150 км від узбережжя. 

За останні десять-п’ятнадцять років у провідних країнах світу в галузі робототехніки відбулися 
кардинальні зміни, які пов’язані з масовим виробництвом і випробуваннями у реальних умовах бойових 

робототехнічних комплексів, у тому числі безпілотних літальних апаратів, наземних мобільних роботів 

та безекіпажних напівзанурених або підводних апаратів. 

Ще вчора завдання створення робототехнічних комплексів, здатних нести бойовий заряд, була 
прерогативою держав з потужною технологічною базою, але зараз доступність технологій і можливість 

анонімного замовлення складних компонентів на глобальному комерційному ринку дозволяють 

виготовляти зразки такої техніки навіть інженерам середнього рівня. Фінансово така робота цілком під 
силу навіть невеликій групі кіберзлочинців у морський сфері.  

Враховуючи те, що такі загрози носять складний та комплексний характер, питання побудови 

ефективної системи охорони (оборони) об’єктів необхідно вирішувати із застосуванням більш 
досконалих сучасних та перспективних технічних засобів моніторингу, в першу чергу, у складі 

відповідних стаціонарних та мобільних робототехнічних комплексів різного призначення. 

На думку провідних фахівців світу, перспективні дослідження в області військової 

робототехніки спрямовані на поетапне нарощування можливостей дистанційно-керованих машин з 
поступовим виключенням функцій управління і контролю з боку людини-оператора. 

З інформаційної точки зору, систему моніторингу обстановки із застосуванням перспективних 

роботизованих засобів можливо розглядати у вигляді програмно-апаратного комплексу, який 
призначений для виявлення вторгнень на об’єкти охорони (оборони) або спроб неправомірного 

доступу.  
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Зазвичай, до складу такого комплексу, входять: 
сенсорна підсистема, яка відповідає за відстеження подій; 

підсистема інтелектуального аналізу та виявлення вторгнень, що безпосередньо визначає чи є 

дана подія загрозою, чи ні; 
консоль оператора управління, яка служить для конфігурації робототехнічного комплексу, 

перегляду виявлених загроз, а також спостереження за функціонуванням системи моніторингу в цілому. 

Найважливішою, на наш погляд, є підсистема інтелектуального аналізу та виявлення вторгнень. 

Тому зараз доцільно використовувати методи аналізу та виявлення загроз на основі технологій 
штучного інтелекту, а саме експертні системи та нейронні мережі або їх комбінації. Головною 

перевагою штучних нейронних мереж є можливість виявлення нових та невідомих видів загроз, що 

підвищує захищеність усієї системи охорони (оборони) берегових і прибережних споруд державного 
значення. 
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У своїх дослідженнях Фурашев В.М. надає наступне визначення поняття “інформаційна безпека”: 
“інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, 

за якого запобігається завдання шкоди через: 

1. негативний інформаційний вплив за допомогою, в першу чергу, несанкціонованого 

створення, розповсюдження, використання свідомо спрямованої за визначеною метою неповної, 
невчасної, невірогідної та упередженої інформації; 

2. негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

3. несанкціоноване порушення режиму доступу до інформації з подальшим її 
розповсюдженням та використанням [1, с.  162-169]. Безпеку та захищеність громадян гарантує 

держава. У ст. 17  Конституції України зазначається, що забезпечення інформаційної безпеки України є 

найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу.  

 Відкритий та вільний кіберпростір сприяв політичній та соціальній інтеграції в усьому світі. Він 
знищив бар’єри між країнами, громадами та громадянами, дозволяючи взаємодіяти та обмінюватись 

інформацією та ідеями по всьому світі. Це забезпечує свободу виразу думки та здійснення основних 

прав, надаючи сили людям в їхньому прагненні створити більш демократичне суспільство. 
Для забезпечення прозорості та свободи використання кіберпростору необхідно, щоб норми 

права, якими ЄС користується повсякденно, також було застосовано і до кібернетичного простору. 

Основні права, демократія і верховенство закону повинно бути максимально захищено в кіберпросторі. 
Наші свобода та успіх усе більше залежать від надійності та розвитку кіберпростору, який надалі 

процвітатиме, якщо розвиватимуться приватний сектор і громадянське суспільство. Проте свобода 

онлайн також вимагає охорони та безпеки. Кіберпростір повинно бути захищено від випадків 

зловмисних дій та від зловживань, уряди держав відіграють значну роль у забезпеченні вільного та 
безпечного кіберпростору. Уряди повинні здійснювати захист доступу та відкритості, поважати і 

захищати основні права в Інтернеті та підтримувати надійність і безпечність Інтернету. 

Нині приватний сектор володіє та оперує значною частиною кіберпростору, і тому будь-яка 
ініціатива в цій сфері може бути успішною тільки при визнанні приватного сектора головним її 

учасником. Незважаючи на те, що в останні роки цифровий світ надає значну користь, він не став 

безпечнішим. Випадки вразливості Інтернету, будь то від навмисних чи випадкових дій, зростають 
тривожними темпами і можуть порушити постачання основних послуг, які ми сприймаємо як належне, 

наприклад, постачання води, електрики, послуг охорони здоров’я або мобільного зв’язку. Загрози 

можуть мати різне походження, у тому числі кримінальне, політично вмотивоване, терористичне, у 

вигляді проплачених певною державою атак, а також природних лих ненавмисних помилок. Отже, 
ефективний контроль негативних явищ у кібепросторі, таких як злочинність, вимагає набагато 

інтенсивнішої міжнародної співпраці, ніж заходи боротьби з будь-якими іншими формами 

транснаціональної злочинності. Проте світова спільнота поки не має в розпорядженні ані міжнародного 
органу, що спеціально займається інтернет-злочинністю, ані загальносвітового правового інструменту, 
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що визначає масштаби відповідальності за відповідні злочини, та, що більш важливо, принципи 
співпраці у розслідуванні протиправних діянь. Деякі кроки у справі захисту від кіберзагроз робить і 

наша країна. Затверджено закони України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки” та “Про захист персональних даних”. Також ініційовано і прийнято низку 
державних програм, що закріплюють як пріоритетний напрям державної політики упровадження 

інформаційних технологій сферу державного управління та побудову інформаційного суспільства. 

Держава планує збільшити кількість бюджетних місць для IT-спеціалістів у ВНЗ, тому що IT-галузь 

зростає щорічно на 40 % і забезпечує майже 3 % ВВП, і при цьому держзамовлення у вишах 
скорочується на 20 % [2]. 

Незважаючи на все, що було зроблено, Україна залишається дуже вразливою до кібервпливу. 

Така ситуація вимагає створення системи забезпечення інформаційної безпеки.  
Стратегічно важливо, щоб державне управління в Україні також було адаптовано під вирішення 

завдань протидії кіберзлочинності. За даними аналітиків, Україна наближається до світового лідерства 

за кількістю кіберзагроз, тільки 5 % комп’ютерних злочинів стають відомими. Одна з головних проблем 

ІТ-безпеки в Україні – відсутність незаангажованого та скоординованого підрахунку й оцінювання 
хакерських атак. У результаті країна не знає, як зламують її ресурси, хто це робить і звідки, хоча в 

Україні працює структура реагування на надзвичайні комп’ютерні пригоди (CERT-UA) та існують 

структури забезпечення інформаційної безпеки держави в правоохоронних відомствах [3]. 
Імовірність проведення проти України кібернетичних атак і операцій у майбутньому залишається 

досить високою. Потенційними протиборчими сторонами України в таких війнах можуть бути країни, 

що мають необхідний промисловий та інтелектуальний потенціал. Застосування ними проти України 
низки подібних деструктивних дій може призвести до серйозних проблем, пов’язаних із забезпеченням 

безперебійного функціонування головних елементів інфраструктури нашої держави, цілісності 

інформації та її збереження – усього того, з чим уже зіштовхнулася більшість розвинених країн Заходу. 

Цьому не в останню чергу сприятиме: відсутність єдиної державної політики в галузі підтримання 
кібербезпеки України й недостатнє фінансування відповідних заходів; збільшення технологічного 

відриву України від провідних держав світу й активна протидія останніх створенню 

конкурентоспроможних українських інформаційних технологій; монополізація інформаційного ринку 
України, його окремих секторів вітчизняними й закордонними інформаційними структурами; 

використання несертифікованих вітчизняних і закордонних інформаційних технологій, засобів захисту 

інформації, засобів інформатизації, телекомунікації та зв’язку у процесі створення й розвитку власної 
кібер- та інформаційної інфраструктури тощо. 

Враховуючи стан та можливості України, Мурашев В., пропонує вирішувати проблему 

національної кібербезпеки таким шляхом: створення національної операційної системи та необхідних 

пакетів прикладних програм, у тому числі й вітчизняного антивірусу, створення та відновлення 
вітчизняних потужностей із виробництва матеріально-технічної телекомунікаційної бази; 

автоматизовані робочі місця, інформаційно-телекомунікаційні системи повинні бути суто внутрішніми 

та не мати прямого виходу до світової мережі Інтернет; матеріально-технічну базу інформаційно-
аналітичних систем, окремих автоматизованих робочих місць формувати виключно через вітчизняних 

постачальників, які мають необхідні сертифікати відповідних державних уповноважених у системі 

захисту інформації; повністю виключити функцію сервісу віддаленого оцінювання стану 

роботоспроможності, виникнення позаштатних ситуацій окремих елементів матеріально-технічної та 
програмно-операційної складових інформаційно-телекомунікаційної системи та окремих 

автоматизованих робочих місць; під час придбання відповідних операційних систем, пакетів 

прикладних програм необхідно обумовлювати питання постачання вихідних текстів модулів; суттєво 
підвищити рівень свідомості дій та операцій усіх, без винятку, безпосередніх учасників роботи з 

критичною інформацією в умовах автоматизованого робочого місця, інформаційно-аналітичної 

пошукової системи, а також усіх учасників програмно-технічного забезпечення цієї роботи; обов’язкове 
ознайомлення працівників з можливими засобами забезпечення несанкціонованого витоку інформації 

та шляхами запобігання цьому [4]. 

Кібербезпека є тим самим випадком, який регламентовано в Конституції України, що це є 

“справою всього Українського народу”. Кабінет Міністрів України вже спланував низку кроків щодо 
сприяння розвитку ІТ-галузі в Україні. Прийнято рішення підвищити якість підготовки фахівців у сфері 

інформаційних технологій, розширити базу їхньої підготовки, розглядаються пропозиції щодо 

спрощення митних процедур при ввезенні з-за кордону програмного забезпечення та комп’ютерної 
техніки для ВНЗ. Корпорація “Microsoft” готова запропонувати проект створення ІТ-академії  [5]. 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

137 

Статистика свідчить, що лише протягом 2010–2014 рр. кібернетичні командування та системи 
безпеки, як органи державного управління, було створено в багатьох країнах світу. До їхньої типової 

структури входять підрозділи: 

– мережевих операцій; 
– інформаційних операцій та інформаційної безпеки; 

– підтримки і забезпечення операцій у кіберпросторі; 

– радіоелектронної боротьби; 

– операційні (командні) центри (центри управління у кризових ситуаціях) тощо. Для забезпечення 
кібербезпеки, перш за все, необхідно забезпечити захист від деструктивних впливів у цій сфері та 

протидію їм. Отже, основними складовими кібербезпеки повинні бути кібернетична розвідка, 

кібернетичний захист та відповідні кібернетичні впливи. 
Природа кіберзлочинності, зумовлена технологічними можливостями кіберпростору, значною 

мірою розмиває державні адміністративно-територіальні кордони та індивідуальні ідентифікаційні 

характеристики суб’єктів. Така суть кіберзлочинності висуває особливі вимоги до стратегії й тактики 

формування державної політики забезпечення інформаційної безпеки, що повинна передбачати систему 
заходів міжнародного і державного характеру. 

Традиційним є структурний підхід до забезпечення інформаційної безпеки шляхом виділення 

окремих її напрямів, об’єднаних у групи за політичними, економічними, соціальними, військовими, 
науковими ознаками. Доктриною інформаційної безпеки України безпосередньо окремою загрозою 

визначені лише прояви комп’ютерної злочинності й тероризму, що загрожують безпечному 

функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем. Проте широке розуміння 
комп’ютерного злочину дозволяє розгалужити його на складові всіх загроз, пов’язаних із негативною 

інформаційною дією, несанкціонованим доступом до інформації та інформаційних ресурсів, 

розголошуванням і приховуванням інформації, поширенням неякісної інформації, оскільки всі вони 

можуть реалізовуватися з використанням технологічних можливостей телекомунікаційних систем. 
У середовищі, де постійно з’являються та еволюціонують кіберзагрози, не можна залишатися 

незахищеним: сформована в світі ситуація зобов’язує до постійного вдосконалення методів боротьби з 

кіберзлочинами та стимулює побудову державної моделі, спрямованої на забезпечення кібербезпеки 
країни. 
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Cтрімкий розвиток інформаційних технологій, їх проникнення в усі сфери життєдіяльності 

сучасного суспільства, змушує зацікавлені державні, громадські та підприємства, установи і організації 
усіх форм власності шукати більш оптимальні підходи в організації роботи з персональними даними та, 

як необхідний атрибут їх обробки, – організаційний та технічний захист персональних даних. Захист 
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персональних даних (далі – ПД) зумовлений зростаючою небезпекою несанкціонованого втручання в 
роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема, автоматизованих систем.  

Володільці персональних даних знаходяться під постійним впливом чинників, пов’язаних з 

розвитком ІТ-сфери в суспільстві, які, з одного боку, уніфікують діяльність суб'єктів відносин щодо 
організації роботи із ПД, проте, з іншого – зумовлені проблемами захисту ПД.  

Передбачається, що одним із варіантів вирішення вищевказаної проблеми може стати 

формування за допомогою інформаційних технологій єдиного підходу до захисту ПД із використанням 

віддаленого (централізованого) доступу розпорядників ПД до загальної бази персональних даних. 
Технічні засоби автоматизованої обробки інформації постійно оновлюються, в той же час 

організаційно-технічні заходи захисту персональних даних виконуються частково, або їх захист 

володільцями баз ПД не розглядається взагалі [1]. Також слід окремо відзначити, що в Україні 
законодавчо визначається, що володільці, розпорядники персональних даних та треті особи 

забезпечують їх захист від випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, в тому числі 

незаконного знищення чи доступу до персональних даних, а їх захист в автоматизованій системі – це 

діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі  [2; 3]. 
Законодавство України з питань захисту ПД [2] дозволяє зберігати дані на серверах, що не належать 

власнику АС. 

На даний час існують різноманітні конфігурації автоматизованих систем при обробці ПД 
володільцями та розпорядниками баз ПД. Нормативні документи [2; 3; 4] регламентують загальний 

підхід із побудови захищеної системи обробки ПД. 

Побудова такого універсального доступу до баз ПД створює передумови до інтеграції України 
до єдиної міжнародної моделі обробки ПД, яка є більш гнучким, безпечним та зрозумілим для 

користувачів (розпорядників ПД) рішенням. 

Перерозподіл мережевого навантаження між клієнтом (апаратний або програмний компонент 

АС, що надсилає запити серверу) і сервером з розташуванням на ньому ПД (центральній інформаційній 
базі), дає можливість повністю отримати контроль за дотриманням всіх вимог із захисту ПД з боку 

серверу, та виключає можливість реалізації несанкціонованого доступу.  

Створення віддаленого серверу можна здійснити на базі технічних можливостей регіонального 
органу державної влади, відповідального за ведення реєстрації населення, а саме: Міністерства юстиції, 

Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби. В такому разі, з’єднання з віддаленим 

сервером користувачів може бути організовано із використанням Інтернету. Це звільняє користувачів 
(розпорядників ПД) від необхідності мати власні бази ПД та здійснювати їх обробку з додержанням 

нормативних вимог з безпеки даних. В такому випадку заходи з безпеки ПД повністю бере на себе 

власник АС віддаленого серверу із загальною базою ПД, виступаючи також володільцем ПД, а власник 

АС представляє єдиний центр обробки даних. 
Така схема організації доступу користувачів комп’ютерів (розпорядників ПД) до бази 

персональних даних дає можливість доступу з будь-якого місця до інформації по захищених каналах 

зв’язку віддаленого серверу своєчасно оновлювати зміст, політику безпеки даних, що оброблюються на 
сервері, та централізовано контролювати кожний запит. 

На даний час всі державні, приватні структури та неурядові організації в своєї діяльності щодо 

централізації менеджменту виробничих та бізнес-процесів відповідно до [5; 6] та за допомогою новацій 

у галузі ІКТ переходять на дистанційні види взаємодії за схемою розподілених багатомашинних 
багатокористувачевих комплексів, які обробляють інформацію різних категорій конфіденційності [7, 

с.6] між структурними підрозділами, а також обслуговування клієнтів (відвідувачів). Технологією 

віртуалізації діяльності вже використовують Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд, Ощадбанк, 
Приватбанк та інші. 

Існування VPN забезпечує віддаленим користувачам захищену передачу даних через 

загальнодоступну мережу за рахунок шифрування, яке створює закриті канали обміну інформацією. 
Технологія VPN не має обмежень на практичну реалізацію з боку нормативно-правових актів України з 

питань захисту інформації та може застосовуватись будь-яким власником системи. 

Для забезпечення безперервної роботи віддалений сервер має організацію зв’язку з 

користувачами по захищених каналах VPN за протоколом безпечного з’єднання HTTPS, з 
використанням на сеансовому рівні криптографічного протоколу SSL/TLS, а також обладнується 

засобами моніторингу інцидентів і реагування на них, та засобами протидії хакерським атакам. 

Застосування протоколу SSL/TLS забезпечує прихованість передачі ПД через Інтернет в 
поєднанні трьох функцій – аутентификація, шифрування, електронний цифровий підпис [8, с.454]. 

Криптозахищені тунелі між двома точками створюються за ініціативою клієнта та сервера при кожній 

взаємодії з використанням криптографічного алгоритму Діффі-Геллмана. 
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При розподіленому розташуванні користувачів віддаленого доступу до сервера та 
неконтрольованому доступі сторонніх осіб до ПК користувача, можливо застосовувати спеціального 

електронного ключа захищеного паролем (апаратний засіб) з сертифікатом для підключення до сервера 

[5].  
Побудова системи доступу розпорядників ПД до загальної централізованої бази ПД дозволяє 

вирішувати завдання державних, громадських та комерційних структур з єдиним підходом щодо 

дотримання заходів із захисту інформації, та постійно здійснювати моніторинг з метою своєчасного 

вдосконалення цих заходів. 
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 Національноъ академіъ внутрішніх справ  

 

Банківська система в економіці будь-якої країни займає особливе місце тому, що вона 
функціонує з метою забезпечення стабільності цінової політики, підтримки національної валюти, 

організації та функціонування платіжної системи. 

Концентрація грошей як у готівковій, так і в безготівковій формі, різноманітність фінансових 

послуг та інструментів із різним рівнем захищеності та ліквідності, клієнтське поле, що розширюється, 
– усе це робить банківські структури привабливим об’єктом для кримінальних вторгнень та 

застосування шахрайських схем. 

Додаткові проблеми в сучасних умовах для банків створює глибоке впровадження в їхню 
діяльність так званої «інформаційної складової», що призводить до виникнення та розширення сфери 
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кримінальних ризиків. Розвиток глобальних систем автоматизації різноманітних операцій, електронного 
зв’язку, дистанційного доступу до інформації спричинив значну «інтелектуалізацію» злочинності та 

шахрайства. 

Як показує світова практика, шахраї зазвичай використовують механізми здійснення основних 
банківських операцій: кредитних, депозитних та розрахунково-платіжних, підриваючи тим самим 

основи функціонування фінансової установи. Злочини при розрахунково-платіжних операціях мають 

найвищу питому вагу у структурі банківської злочинності та характеризуються високим рівнем 

матеріального збитку, який завдається банкам.  
За статистикою, майже 70% злочинів у банківській сфері здійснюються або винятково 

співробітниками банку, або за їхньої активної участі.  

Злочини, що скоюються в банківській системі або з її використанням, можна віднести до одних 
із найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відображається не тільки  

на самому банкові, але й на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі 

держави в цілому.  

У нашій країні сьогодні вже досить розвинена система електронного зв'язку, яка не може бути 
абсолютно надійною та захищеною. Така ситуація надає можливість злочинцям отримувати 

несанкціонований доступ до комп'ютерних інформаційних систем для проведення незаконних 

маніпуляцій з корисливою метою. Процес комп'ютеризації суспільства призводить до збільшення 
кількості комп'ютерних злочинів, зростання їх ваги за розмірами сум, що використовуються в загальній 

частині матеріальних витрат, у порівнянні із звичайними видами злочинів.  

До основних зон ризику можна віднести використання Internet під час банківських операцій. 
Розглянемо деякі з них. 

ФІШИНГ. У перекладі з англійської fishing - це "рибна ловля". Тільки в якості рибки тут 

виступають ваші кошти, а наживкою є щось, за що ви хочете заплатити. Наприклад, для таких цілей 

може використовуватися спеціально створений "інтернет-магазин" або навіть копія справжнього, давно 
відомого і добре розкрученого майданчика. А вас туди постараються затягнути за допомогою масованої 

реклами, в тому числі і у вигляді поштової розсилки. І навіть якщо ви гранично обережні і уважно 

вдивляєтеся не тільки в зовнішній вигляд сторінки, а й на її адресу (до речі, вона може відрізнятися від 
справжньої, наприклад, на одну букву), це ще не гарантує вам безпеку. Тому що для вас придумали 

більш активний вид фішингу - фармінг (англ. Farming - "розведення тварин"). Це коли в мережі 

поширюються віруси, які при вашій спробі піти на давно відомий сайт непомітно перенаправляють на 
його копію. 

Щоб не ризикувати, перевірте, чи має ваш інтернет-банкінг надійний захист: авторизація / 

повідомлення входу в інтернет-банк через смс; авторизація через смс кожної видаткової операції по 

карті; лімітна політика в інтернет-банку (сума на разову операцію, їх кількість за проміжок часу) тощо. 
Крім того, якщо довго чекаєте смс з кодом підтвердження вашої дії або при незвичайному вигляді сайту 

банку, при довгих паузах в операціях або їх зриві завжди звертайтеся в контакт-центр банку за 

уточненнями. 
ДБО (дистанційне банківське обслуговування). Самий поширений вид шахрайств через ДБО - 

це розкрадання грошових коштів з рахунків клієнтів з використанням крадених даних клієнтів. 

Наступний вид правопорушення - крадіжка персональних даних для виготовлення персональної карти 

через спеціальні програми, скіммінговие пристрої, дані процесингових центрів.  
Далеко не всі онлайн-магазини пропонують захищені сервіси для використання платіжних 

карток  

Тепер шахраї прагнуть вкрасти персональні дані або дані пластикових карт не тільки для 
безпосереднього їх використання, але і для управління банківськими рахунками. Найпростіше - коли 

секретні ключі лежать на носії, який можна втратити. Або злодії можуть вкрасти ключі з використанням 

троянів або просто можуть отримати шахрайський віддалений доступ до комп'ютера клієнта і 
використовувати чесно захищені дані.  

Пройшли часи хакерів-одинаків. Зараз найчастіше діє організована група або навіть кілька 

різних функціональних груп або угрупувань. Нинішнє шахрайство - це високотехнологічна операція з 

дуже специфічними функціями, де на кожному етапі потрібна дуже професійна підготовка. Універсали-
одиначки тут не впораються. Робота таких груп сильно розподілена за чітко вираженим етапам, а також 

територіально. Діяльність кожної окремої групи спрямована на проведення, як правило, тільки однієї 

операції. Буває, що групи не пов'язані ні єдиним задумом, ні єдиної технологією, ні кінцевою метою. 
Наприклад , одна група пише і продає трояни. Інша група робить БОТ-мережа, яка поширює ці дані. 

Третя група сортує і приводить в товарний вигляд всі вкрадені дані - розподіляє, де логіни - паролі, 

яким банкам вони належать, який тип системи ДБО використовується і т.д.  
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Коли проведений підготовчий етап, визначені цілі, терміни, завдання, шляхи виведення готівки, 
засоби прикриття і блокування сервісів ДБО, можна починати власне операцію: Злочинці отримують 

доступ безпосередньо до рахунку або картці клієнта і здійснюють несанкціонований переклад на 

заздалегідь підготовлений проміжний рахунок. Потім потрібна хороша ДОС-атака, яка обрушить сервіс, 
щоб клієнт не зміг своєчасно отримати інформацію про рух коштів на його рахунку. ДОС-атака 

повинна закінчитися в той момент, коли гроші будуть переведені в готівку.  

Головне для запобігання цим злочинам - це підвищення обізнаності як самих клієнтів в області 

власної безпеки при використанні інтернет-сервісів, так і співробітників відділень банків під час роботи 
з ДБО. Це можуть бути різні наочні посібники для клієнтів, пам'ятки, спеціалізовані сторінки на сайтах 

банків, рекламні матеріали. Для співробітників - проведення тренінгів, створення систем мотивації. 

Ворога треба знати, щоб з ним боротися і застосовувати заходи самооборони. Банкам слід наполегливо 
оповіщати клієнтів - користувачів систем ДБО про заходи безпеки та давати їм докладні рекомендації 

про застосування захисних заходів, у тому числі антивірусного програмного забезпечення з функціями 

антихакер і антишпигун.  

Наступні заходи носять більш технологічний характер і можуть бути віднесені до самих банків. 
Вважається, що чіпові карти більш захищені, ніж магнітні, тому в якості першої рекомендації банкам - 

пора переходити на чіпові картки . На даному етапі розвитку технологій чиповую карту можна 

скопіювати, тільки якщо її потримати в руках. Крім того, потрібно впроваджувати використання 
«електронних гаманців» або «віртуальних карт» для інтернет-платежів.  
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На сьогоднішній день досить гостро постають питання забезпечення національної безпеки 

України від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також адміністративно-правових засад діяльності 

відповідних правоохоронних та інших державних органів, що вимагають належного розв'язання і 

нормативного врегулювання. Одним із ключових елементів такої діяльності є закріплення 
організаційно-правових основ інформаційного забезпечення суб’єктів боротьби з тероризмом. 

Зазначене питання тісно пов'язане із практичними завданнями боротьби з кібертероризмом. Визначення 

і закріплення у законодавстві основ правового регулювання протидії даному виду злочинів сприятиме 
не лише ефективному виконанню покладених на кожен із суб’єктів завдань, а й реалізації комплексної 

системи щодо створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в 

інтересах особи, суспільства і держави. 
Національна система кібербезпеки діє відповідно до Конституції України [1] та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки, зокрема: 

Закон України «Про основи національної безпеки України [2], Концепція розвитку сектору безпеки і 

оборони України [3], Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки [4], Стратегія 
національної безпеки України [5], Стратегія кібезбезпеки України [6], Воєнна доктрина України, 

доктрина інформаційної безпеки [7]. Забезпечення кібербезпеки повинно здійснюватися на 

національному рівні, відповідно до стандартів ЄС. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://www.chclub.ru/skimmingatm
http://tsn.ua/groshi/kradizhok-groshey-z-kreditok-znachnopobilshaye.html
http://tsn.ua/groshi/kradizhok-groshey-z-kreditok-znachnopobilshaye.html
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Відповідно до п. 3 Стратегії кібезбезпеки України, основу національної системи кібербезпеки 
становлять Міністерство оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Служба безпеки України, Національна поліція України, Національний банк України, 

розвідувальні органи [6], які, відповідно до ст. 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» [8] є 
суб’єктами боротьби з тероризмом. 

Для забезпечення кібербезпеки зазначені суб’єкти, як і всі інші державні органи, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [1] та положення законів України: "Про Збройні Сили України" [9], 
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України [10], "Про Службу безпеки 

України" [11], "Про Національну поліцію" [12], «Про Національний Банк» [13], «Про Службу 

зовнішньої розвідки України» [14], "Про оперативно-розшукову діяльність"[15], "Про 
контррозвідувальну діяльність» [16], а також Закону України "Про інформацію"[17], що визначають 

основоположні засади інформаційно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів боротьби з 

тероризмом. Тому, формування організаційно-правових основ інформаційного забезпечення вказаних 

суб’єктів, насамперед, відбувається на законодавчому рівні. Зокрема, у Законі України "Про Службу 
безпеки України" вказано, що СБ України взаємодіє з правоохоронними та митними органами України 

у порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі 

актами Служби безпеки України і взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, 
організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань [11, ст. 8]. 

Згідно із Законом України "Про Національну поліцію", поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з 

органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого 
самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів [12, ст. 5]. 

Важливим для формування системи організаційно-правових основ забезпечення кібербезпеки є 

положення Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" про те, що підрозділи, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, мають право знімати інформацію з каналів зв'язку, 
застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; отримувати від юридичних та фізичних осіб 

безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці 

суспільства і держави; створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи тощо [15]. 
Ефективна протидія кібертероризму в Україні неможлива без добре налагодженої співпраці 

суб’єктів, які залучаються до протидії даному виду злочинів. Основними засадами для організації та 

здійснення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом є: чітке розуміння задуму, змісту завдань таких 
заходів і шляхів їх виконання; спільне розроблення ключових документів і своєчасний контроль за 

виконанням їх вимог. 

В цілому така взаємодія полягає передусім у тому, що вона дає змогу комплексно, оперативно та 

ефективно використовувати наявні сили, засоби й можливості різних відомств, органів, служб і 
підрозділів з урахуванням їх специфіки та компетенції. Належна її організація забезпечує успішне 

виконання завдань, визначених чинним законодавством, певним колом відповідних суб’єктів. Реалізація 

зазначених завдань, в свою чергу, потребує належного інформаційного забезпечення. Саме інформація і 
чітка взаємодія виступають основою забезпечення ефективності проведення заходів щодо забезпечення 

кібербезпеки в Україні. 

Механізми взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом доцільно розглядати як послідовну 

реалізацію комплексу правових та організаційних дій, що базуються на основоположних принципах,  
цільовій орієнтації та використанні відповідних методів управління, спрямованих на задоволення їх 

інформаційно-комунікативних потреб. У структурі механізму взаємодії можна виділити чотири 

основних блоки: правовий, організаційний, інформаційний та ресурсний. 
Правове забезпечення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом передбачає: всебічне 

використання засобів і форм співробітництва з метою підвищення ефективності протидії 

кібертероризму (зокрема, опрацювання нормативних актів, що регулюють функціональні і правові 
відносини у процесі задоволення інформаційно-комунікативних потреб співробітників, сукупність 

правових норм, втілених у внутрішні документи); державне регулювання їх діяльності.  

Організаційний блок взаємодії включає упорядкування, формування організаційної структури 

відповідних підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом, безпосереднє внутріорганізаційне управління 
шляхом реалізації функцій прогнозування, планування, організації, мотивації, контролю, координації.  

До інформаційного блоку, відповідно до ст.2 Закону України “Про інформацію”, можуть бути 

віднесені: одержання, використання, поширення, зберігання інформації [17].  
 Ресурсне забезпечення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом включає кадрове, технічне та 

науково-методичне забезпечення, форми, методи, технології, підбір, розстановку, просування кадрів, їх 

перепідготовка та підвищення кваліфікації, фінансування програм розвитку взаємодії.  
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Узагальнюючи вищевикладене можна зробити такі висновки. Взаємодію суб’єктів боротьби з 
тероризмом спрямовану на забезпечення кібербезпеки, в загальному вигляді можна визначити як процес 

обміну інформацією, що об’єднує в єдине ціле представників різних відомств; зміцнює необхідний 

зворотний зв’язок між ними. Вона є складним багатогранним процесом, що передбачає: забезпечення 
інформаційного обслуговування діяльності системи боротьби з кібертероризмом; налагодження тісних 

як внутрівідомчих так і міжвідомчих зв’язків; використання інноваційних комунікативних форм і 

технологій налагодження взаємодії. 
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В XXI столітті Інтернет відіграє дуже важливу роль у житі суспільства, оскільки він забезпечує 

цілодобовий доступ до величезної кількості інформації, швидку передачу даних, можливість 
проведення банківських, торгових, біржових операцій, переказ коштів і багато іншого.  

Інтернет полегшує нам життя, але це стрімке полегшення не могло пройти без наслідків. 

Мається на увазі появлення нового виду злочину, зазначеного у Розділі VI ККУ «Злочини проти 

власності», ч. 3 ст. 190 – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням 
електронної техніки. Одним із різновидів соціальної інженерії є «фішинг», який спирається на 

необізнаність користувачів в основах мережевої безпеки . 

Фішинг (англ. Phishing) – це вид шахрайства, метою якого є отримання конфіденційної 
інформації довірливих чи неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових 

аукціонів, сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо.[3] 

Огляд сучасної наукової думки, стосовно проблем інформаційної безпеки, якою опікуються такі 
науковці, як: Безмалий В.Ф., Бурячок В.Л., Пятіркова Ж., Семко В.В., Толюпа С.В. та інш., дає підстави 

окреслити основні форми прояву фішингу у вигляді посилань фішингових листів та створення 

фішингових сайтів. 

Шахраї використовують усілякі способи, які найчастіше змушують користувачів самостійно 
розкрити конфіденційні дані – наприклад: пошук роботи в інтернеті. Шахраї в об’яві ставлять високу 

заробітну плату, чим заманюють інтерес людини. Потім вони висилають електронний лист, з проханням 

повідомити свої облікові данні, пароль, PIN-код та інше. Треба запам’ятати один факт, що жодний 
сервіс не розсилають листів в яких треба зазначити конфіденційні данні. 

Фішинговий лист - це лист, який застосовується для поширення посилань на фішингові сайти. 

Подібні листи — цілком офіційні, але при цьому в них містяться обов’язкові посилання на сайти-
підробки, таким чином користувач вносить свої дані і піддається шахрайству.[4] 

На сучасному етапі спеціалісти визначають коло певних ознак, що допомагають виявити листи-

підробки. 

- Відсутність цифрового підпису. Лист має посилання для скачування, які можуть містити вірус, 
і всілякі вкладення з виконавчими файлами. 

- Наявність безлічі знаків оклику, що обумовлене спливом терміну вказаного в листі. 

- В тексті міститься велика кількість орфографічних помилок.  
- Зазначення адреси відправника із сумлінним посиланням, яке неодноразово дублюється. 

- Пропонування надати свої особисті дані: паролі, номери та ПІН-коди карток, а також 

перевести гроші в якості запоруки дотримання домовленості.[4] 

Прикладом фішингового сайту, як шахрайського веб-ресурсу є наявне виманювання реквізитів 
платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (наприклад: поповнення мобільного 

рахунку, переказів з картки на картку) або створення веб-ресурсу організації, якій користувач довіряє 

(клон Приват 24), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових 
коштів з рахунків власників платіжних карток.  

Як доводить практика, більш як у 90% випадків на фішингових сайтах пропонуються неіснуючі 

послуги з поповнення мобільного рахунку та переказу коштів з картки на картку.[3] 
При цьому комп’ютерні шахраї використовують психологічні прийоми створюючи свій 

злочинний сайт на експлуатації людських мотивів, а саме: допитливість, бажання отримати вигоду, 

заробити та інш. 

Типовими закликами фішингових сайтів є: 
- «Дізнайтеся, чи є ваша картка у базі даних хакерів! Введіть дані, щоб перевірити.»; 

- «При поповненні рахунку від 20 грн., Ви, гарантовано отримуєте 10 % від суми поповнення.»;  

- «Акція! Поповнення рахунку, а також перекази з карти на карту будь-якого банку України без 
комісії.». 
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Таким чином метою фішинг шахрая є отримання вашого логіна і пароля, реквізитів 

платіжної картки з метою подальшого їх використання у власних інтересах, а саме для крадіжки 

грошей, які зберігаються на рахунку в банку.[3] 

На нашу думку, актуальною є класифікація ознак Безмалого В.Ф., за якими можливо 

перевірити «умовні пастки» для користувачів та шляхи їх уникнення: 

- «Відсутність репутації - небезпечність карткової операції.» Необхідно обов’язково 

перевірити існуючі відгуки про сайт в інтернеті. У випадку наявності негативних відгуків та 

відсутності інформації про сервіс в мережі інтернет, слід вважати ресурс ненадійним. 

- «Перший не означає легітимний.» Фішингові сайти активно просуваються в інтернеті їх 

творцями-шахраями, найчастіше вони розміщуються вище за легітимні ресурси. Отже, особливу 

увагу слід приділити розміщенню ресурсу на сторінці пошукової видачі. 

- «Неточний контент - обдурений клієнт.» Наявність будь-яких неточностей (наприклад: 

лічильника, показники якого не змінюються, помилок та інших хибів) свідчить про оману 

користувача.  

- «Безграмотний контент - не просто незручний момент.» Взагалі шахраї не переймаються 

граматичною, стилістичною, синтаксичною правильністю викладання текстового змісту контенту. 

- «Одна адреса.» Часта зміна адреси сайта при перезавантаженні сторінки свідчить про 

наявність фішингової пастки.  

- «Будьте раціональними.» Під час вибору сайту необхідно опиратись на здоровий глузд, а 

не казкові акційні обіцянки.[5] 

Таким чином , узагальнюючи вище зазначене ми з’ясували, що фішинг, як різновид 

комп’ютерного шахрайства залежить напряму від розвитку нових технологій та спрямований на 

зазіхання щодо економічної безпеки громадян. 

Основними супутниками протиправних дій у комп’ютерному шахрайстві є низький рівень 

інформаційної культури громадян, їх власна неуважність, психологічні негативні якості 

(наприклад: як прагнення до швидкого збагачення за рахунок хибних шахрайських пропозицій, 

акцій тощо). Запорукою протидії фішингу є додержання користувачами інтернету наступних порад: 

Стосовно оформлення паролів: 

- необхідно уникати зазначення в паролі ім’я, прізвища та дати народження; 

- паролі не слід зберігати в текстовому файлі на робочому столі ПК; 

- слід використовувати неоднакові паролі для різних сайтів. 

Не слід надавати особисті персональні дані (номер картки, пін-код, ІНН тощо.) шляхом 

телефонного зв’язку на вимогу бутім-то «співробітника банку"»; «страхового агента», 

«представника благодійного фонду» та інш. 
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В сучасній науковій та спеціальній літературі, засобах масової інформації все частіше 
зустрічаються такі поняття як «інформаційна протидія», «інформаційна війна», «інформаційна 

боротьба», «інформаційне протиборіння», що свідчить про те, що ці категорії вийшли на рівень 

суспільної свідомості. Досліджуючи інформаційну протидію учені та фахівці в основному 
використовують такі поняття як «інформаційна боротьба», «інформаційна війна» та «інформаційна 

зброя».  

Існує багато визначень «інформаційної війни», в яких вона тлумачиться як комплекс заходів і 

операцій, здійснюваних у конфліктних ситуаціях, коли інформація є водночас зброєю, ресурсом і ціллю. 
Цікавою є думка, що це інформаційне протиборство з метою нанесення збитку критично важливим 

структурам супротивника, підриву його політичної і соціальної систем, а також стабілізації товариства і 

держави супротивника. Сутність інформаційного протиборства полягає в тому, що це форма 
міждержавного суперництва, реалізована за допомогою інформаційного впливу на систему керування 

інших держав і їхніх збройних сил, а також на політичне і військове керівництво і товариство загалом, 

інформаційну інфраструктуру і засоби масової інформації цих держав для досягнення вигідних для себе 
цілей при одночасному захисті від аналогічних дій у своєму інформаційному просторі.  

На нашу думку, інформаційне протиборство - це форма боротьби сторін в інформаційному 

просторі з використанням політичних, економічних, дипломатичних, військових та інших методів, 

способів та засобів впливу на інформаційне поле супротивника, а також захисту власного 
інформаційного поля в інтересах досягнення поставлених цілей. Враховуючи таке визначення, можна 

зазначити, що інформаційне протиборство включає в себе три незмінні складові: вплив, аналіз, 

протиборство. Причому основним елементом, від якого залежить ефективність кампанії, є аналіз, мета 
якого полягає в оцінці, стратегічному прогнозуванні та плануванні в аспектах внутріполітичного та 

зовнішньополітичного положення. 

До інформаційної зброї частіше відносять, засоби інформаційно-технічного характеру, які 

знищують, перекручують або викрадають інформацію, не зважаючи на систему захисту, обмеження 
доступу до цієї інформації законних користувачів, а також інформаційно-психологічні засоби, які 

дезорганізують інформаційні системи шляхом дезінформації, формування помилкових логічних 

інформаційних концепцій, інтерпретацій та ін., впливаючи таким чином на думку суспільства та на 
функціонування органів влади. 

Інформаційна війна може бути спрямована проти трьох елементів: комп’ютер; програмне 

забезпечення; людина. Крім того, неможливо заперечувати й того факту, що одним з головних завдань 
інформаційної війни є подавлення в людині морального творчого початку. Технології інформаційних 

війн певним чином зрівняли індустріальні, постіндустріальні і доіндустріальні країни: всі вони мають 

доступ до інструментарію, необхідного для ведення інформаційної війни, отже виступають як 

суб’єктами, так і об’єктами інформаційної війни, а відповідно і забезпечення внутрішньої 
інформаційної безпеки. 

Інформаційні війна, інформаційне протиборство й інформаційна боротьба є проявами одного 

більш широкого поняття – загрози інформаційній безпеці. Як свідчить аналіз джерел,  ядром 
методології інформаційної безпеки є поняття інформаційної боротьби, триєдина сутність якого відбита 

у наступних взаємопов’язаних визначеннях: 

- інформаційна боротьба – це об’єктивно існуюча форма прояву відносин між суб’єктами при 
вирішенні ними завдань, що містять елементи конфліктності різної природи на інформаційному рівні;  

- інформаційна боротьба – це наука про механізми, прийоми, методи та засоби інформаційного 

протиборства; 

- інформаційна боротьба – це комплекс заходів, спрямованих на вирішення завдань,  що стоять 
перед суб’єктом, методами і засобами боротьби.  

Існування інформаційної боротьби обумовлене як існуванням інформації, так і природністю 

процесу її використання, її властивостей для вирішення різних завдань. Із визначення інформаційної 
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боротьби випливає, що вона по суті своїй неагресивна, на відміну від інформаційної війни. Метою 
інформаційної боротьби ї забезпечення переваги у вирішенні певних завдань однієї сторони над іншою 

за рахунок досягнення вищості на інформаційному рівні. В основному вона виявляється в двох 

основних напрямках: боротьба за вірогідну інформацію і боротьба за вплив на інформаційне уявлення 
протиборствуючої сторони.  

Інформаційні війна, інформаційне протиборство й інформаційна боротьба є проявами одного 

більш широкого поняття – загрози інформаційній безпеці. Слід зазначити, що аналізу змісту поняття 

„інформаційна безпека” зазвичай дослідники приділяють значну увагу, у той час як поняття „небезпека” 
і „загроза” розглядаються дещо спрощено і здебільшого у звуженому плані, відірваному від контексту 

поняття „інформаційна безпека”.  Найбільш широко загрози інформаційним ресурсам системи органів 

державної влади можна розглядати як потенційно можливі випадки природного, технічного або 
антропогенного характеру, які можуть спричинити небажаний вплив на інформаційну систему, а також 

на інформацію, що зберігається в ній. Виникнення загрози, тобто знаходження джерела актуалізації 

певних подій у загрози, характеризується таким елементом, як вразливість. Саме за наявності 

вразливості як певної характеристики системи і відбувається активізація загроз.  
Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що проблематика захисту інформаційного 

простору, протидії інформаційній зброї, розробки стратегії інформаційної боротьби у науці й практиці 

України ще перебуває на стадії становлення і потребує ґрунтовного наукового забезпечення, зокрема 
систематизації, в тому числі на рівні організаційно-правового аспекту. 
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Науково-технічний прогрес зумовив розвиток у галузі інформаційних технологій, зокрема, в 

сфері розробки та впровадження програмного забезпечення в діяльність державних органів, 

розповсюдженість використання інформаційних обліків, а також активність у формування баз 
персональних даних, що в свою чергу загострило проблему правового регулювання обігу інформації з 

обмеженим доступом. Доступність інформації обумовлена не лише її юридичним статусом, а й 

фактичними умовами її використання для різних суб'єктів. Для визначення юридичних аспектів 
вживається поняття "порядок доступу". За порядком доступу інформація поділяється на відкриту 

інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Для визначення останньої вживається ще закрита, 

або секретна, тобто така, що з тих чи інших міркувань являє собою таємницю і розповсюдження якої 

можливе лише за згодою органів, уповноважених контролювати питання пов'язані з цією інформацією.  
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з 

обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Інформація з обмеженим доступом у свою чергу поділяється на конфіденційну, таємну і службову.  
Зростання загроз для інформації, спричинене кризовим станом економіки, застосуванням 

технічних засобів оброблення інформації та засобів зв’язку іноземного виробництва, поширенням 

засобів неправомірного доступу до інформації та впливу на неї, визначає необхідність розвитку захисту 

інформації, і насамперед, інформації з обмеженим доступом.  
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Так, на думку  фахівців, з урахуванням практики, яка склалася на теперішній час, виділяють такі 
напрями захисту інформації:  

1) правовий захист - спеціальні закони, інші нормативні акти, правила, процедури та заходи, що 

забезпечують захист інформації на правовій основі;  
2) організаційний захист - регламентація виробничої діяльності та взаємовідносин виконавців на 

нормативно-правовій основі, яка виключає або послаблює заподіяння будь-якої шкоди виконавцям; 3) 

інженерно-технічний захист — використання різноманітних технічних засобів, що перешкоджають 

заподіянню шкоди [1,с.292].  
Для створення і підтримання належного рівня захисту інформаційних систем розробляється 

система правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, визначаються основні 

напрями діяльності в цій сфері, формуються або перетворюються органи та сили забезпечення 
інформаційної безпеки і механізм контролю та нагляду за їх діяльністю. 

Вважаємо за потрібне, навести думку О.К. Юдіна та В.М. Богуш , які до правового захисту 

інформації відносять:  

1) конституційне законодавство - норми, стосовно питань інформатизації та захисту інформації, 
які входять до конституційного законодавства як складові елементи;  

2) загальні закони та кодекси - норми з питань інформатизації та захисту інформації;  

3) закони про організацію управління - закони стосовно окремих структур господарства, 
економіки, системи державних органів та визначення їх статусу, які включають окремі норми з питань 

захисту інформації;  

4) спеціальні закони - сукупність законів, які закладають основи правового забезпечення 
інформаційної безпеки;  

5) підзаконні нормативні акти - стандарти, загальнодержавні та відомчі нормативні документи, 

що орієнтовані на забезпечення захисту інформації; 

 6) правоохоронне законодавство — норми про відповідальність за правопорушення в 
інформаційній сфері [1,с.294].  

Керуючись вищенаведеним, необхідно визначити систему законодавства, що містить правила 

обігу відомостей, які становлять службову таємницю. На наш погляд, основні групи нормативно-
правових актів, що прямо чи опосередковано вказують на порядок роботи із зазначеним видом 

інформації з обмеженим доступом, можуть складати:  

1) міжнародно-правові акти загального характеру, що гарантують не тільки право на доступ до 
інформації, а й містять положення, що дозволяють обмежувати доступ до інформації, коли “це 

встановлено законом з метою забезпечення належного визнання і поваги прав та свобод інших осіб, 

задоволення справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві. 
2) спеціальні міжнародні договори щодо обміну інформацією з обмеженим доступом у 

правоохоронній сфері між державними органами України та інших держав. Як зазначають науковці, на 

міжнародному рівні, світовим співтовариством вже напрацьовано міжнародні стандарти окремих норм 
суспільних відносин щодо інформації: існує близько 50 міждержавних багатосторонніх угод [2, с. 1];  

3) нормативно-правові акти України загального характеру, що регулюють інформаційні 

відносини в різних галузях права: Конституція України;  Цивільний кодекс України; Кримінальний 

кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; закони України “Про основи 
національної безпеки України”, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» тощо; 

4) нормативно-правові акти, що складають основу інформаційного законодавства України: 4.1) 
закони України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про державну таємницю”, “Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні”; 4.2) Укази Президента України “Про Положення про технічний 

захист інформації в Україні”, “Про затвердження Положення про порядок здійснення криптографічного 

захисту інформації в Україні”; “Про затвердження положення про Департамент спеціальних 

телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України”; 4.3) Постанови Кабінету 
Міністрів України, наприклад, “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

конфіденційну інформацію, що є власністю держави” та інші. Науковці наголошують, що кількість 
тільки законів України, в яких регулюються суспільні інформаційні відносини, досягла більше 260; 
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5) галузеві підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються окремими міністерствами та 
відомствами для регламентації діяльності по основному напряму роботи, і містять правила обігу 

інформації, в тому числі з обмеженим доступом. 

6) спеціальні галузеві підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються окремими 
міністерствами та відомствами для встановлення правил роботи із інформацією з обмеженим доступом, 

що становить службову таємницю.  

Підводячи підсумки, необхідно зазначити що інформаційне законодавство в Україні має низку 

особливостей та специфічних характеристик, що обумовлюють необхідність його вдосконалення. 
Інформаційні правовідносини, як важлива частина суспільних правовідносин, постійно 

трансформуються і змінюються, що обумовлює необхідність їх досконалого нормативно-правового 

регулювання. Правовідносини у сфері захисту інформації з обмеженим доступом, належним чином 
врегульовані як на національному законодавстві України, так і на міжнародному рівнях, що визначає 

інформаційне законодавство, як одне з найновітніших галузей права. Основними документами, 

регулюючими інформаційні правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом є: Закон 

України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», тощо. Також слід зазначити, що 

норми інформаційного законодавства також містяться і у інших кодифікованих актах, таких як 

Кримінальний Кодекс та Цивільний Кодекс України. 
 

Література: 

1. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави: Навч. посіб. – Х.: Консум, 2005. – 
576 с.  

2. Калюжний Р., Гавловський В., Цимбалюк В., Гуцалюк М. Питання концепції 

реформування інформаційного законодавства України / “Центр информационной безопасности” – 

Режим доступу до журн.: http://bezpeka.com/ru/lib/spec/anot15.html. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

150 

СЕКЦІЯ 4 

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ БОРОТЬБИ  

З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ 
 

 

 

Про обґрунтування необхідності підготовки фахівців з кібервіктимології 

 

Бовть О.Б.  

кандидат психологічних наук, доцент, науковий кореспондент Інституту 

 психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Мішин А.О. 
 аспірант Інституту психології  

імені Г.С. Костюка НАПН України,  

Семенова О.В. 
 аспірантка Інституту психології імені  

Г.С. Костюка НАПН України 

 
Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій не лише сприяє науково-

технічному прогресу, а й спричиняє систематичне збільшення кіберзагроз та небезпечних наслідків 

кіберінформаційного впливу. Поступово зростає статистика кіберзлочинів, поширюється спектр їх 

нових різновидів. Світова спільнота постала перед проблемами попередження кіберзлочинності, 
зокрема, пошуку засобів кібервіктимологічної профілактики. Водночас, на сьогодні вкрай недостатньо 

апробованих та надійних методів і засобів забезпечення кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю, 

практично відсутні фахівці в галузі кібервіктимології, а також недостатньо розвинутою є система їх 
професійної підготовки.  

Наявність протиріччя між гострою необхідністю вирішення актуальної соціальної проблеми 

зростання показників кіберзлочинності, пошуку відповідних засобів кібервіктимологічної 
профілактики, з одного боку, та відсутність відповідної вузькоспеціалізованої підготовки фахівців 

даного профілю, з іншого боку, зумовлює необхідність наукового обґрунтування напрямків та 

змістовного завантаження системи професійної підготовки кібервіктимологів.  

Віктимологічна проблематика в останні десятиріччя все більше пригортає увагу дослідників, що 
є досить закономірним. Упродовж тривалого часу віктимологія розглядалась багатьма вченими 

виключно як напрям кримінології [9], у межах якої вперше були досліджені особистісна віктимність, 

віктимна поведінка, чинники та особливості віктимізації людей тощо [4]. На сьогодні спектр 
віктимологічних розвідок суттєво поширився [2].  

Кримінологічна, або кримінальна віктимологія, безумовно, розвивається дедалі більш швидкими 

темпами (В.В. Василевич, Д.І. Голосніченко, О.М. Джужа, Ю.Л. Заросинський, В.Г. Івшин, 
С.Ф. Ідрисова, Т.Л. Кальченко, О.М. Костенко, І.Г. Куц, Є.М. Моісеєв, О.Є. Мойсеєва, 

П.І. Полубинський, Д.В. Рівман, Л.Г. Татьяніна, В.С. Устинов, В.Є. Христенко та ін.). Поширились 

дослідження з віктимології тероризму (О.В. Барданова, К.В. Вишневецький, М.Р. Воскобитова, 

В.І. Задорожний, П.О. Кабанов, Д.В. Ольшанський та ін.) і кібертерору [8], а також девіантології 
(Н.В. Ківенко, Ю.О. Клейберг, І.Г. Малкіна-Пих та ін.). До віктимологічної проблематики все частіше 

звертаються науковці в галузі педагогіки (С.І. Білоусова, Е.Б. Мельникова, О.В. Мудрик, 

Є.В. Руденський та ін.), медицини, медичної і клінічної психології (Н.Ю. Демдоумі, Ю.П. Денисов, 
С.М. Єніколопов, Н.О. Польська, О.Д. Шинкаренко та ін.), соціології (Г.І. Козирев, Т.П. Ліпай та ін.), 

вікової, соціальної і практичної психології (Е.Б. Мельникова, В.С. Мухіна, М.О. Одинцова, 

І.О. Фурманов та ін.), кризової психології і психології екстремальних ситуацій (Н.Г. Осухова, 

Л.О. Пергаменщик та ін.).  
Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на соціальній спрямованості сучасних 

віктимологічних досліджень, що обумовлено зростанням кількості конфліктів, агресивних дій і злочинів 

та кількості постраждалих від них. У межах соціальної віктимології вивчаються жертви соціалізації 
(Д.В. Альжев, О.В. Мудрик та ін.), жертви соціальних конфліктів, жертви різних видів соціальних 

відносин тощо [11]. Науковцями дедалі частіше досліджуються різні аспекти сімейної віктимології і 

дитячо-підліткової віктимності (О.Б. Бовть, С.О. Гарькавець, А.О. Мішин, О.В. Мосюндзь, О.М. Хархан 
та ін.). Останній напрямок наукових пошуків є особливо актуальним у зв’язку із зростанням ризиків 
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дитячої віктимізації [6], а також з поширенням суїцидального контенту в інтернет-мережі, 
спрямованого й розрахованого, насамперед, на дитячо-підліткову кібераудиторію користувачів [1].  

Про те, що назріла необхідність виокремлення нової галузі віктимології, пов’язаної з 

вирішенням завдань боротьби з кіберзлочинністю й забезпеченням кібербезпеки, свідчать сучасні 
тенденції зростання кількості інноваційних віктимологічних і кіберпсихологічних дефініцій, пов’язаних 

з кібернетичними науковими розвідками [12], а також тенденції виокремлення нових наукових галузей 

[5]. Зокрема, Г.М. Горшенков пропонує виокремлювати інформаційно-комунікаційну віктимологію та 

віктимологію ЗМІ [7]. Більшістю вчених інтернет-простір визнається як найвпливовіший інститут 
соціалізації [10]. У зв’язку з чим пропонується виділення таких наукових напрямків як кіберпедагогіка, 

кіберпсихологія (А.І. Лучинкіна, В.А. Плешаков та ін.). Ми вважаємо за необхідне в якості 

найактуальнішого напряму сучасних наукових розвідок виокремлювати кібервіктимологію [3], й, 
зокрема, поставити питання про науково-теоретичне обґрунтування необхідності професійної 

підготовки висококваліфікованих кібервіктимологів.  

Розробка та обґрунтування науково-теоретичних засад професійної підготовки 

висококваліфікованих кібервіктимологів дозволить об’єднати методологічні підходи, узагальнити 
результати теоретичних і практичних розвідок, котрі пов’язані з виявленням і систематизацією видів 

кіберзлочинів, типів кіберзлочинців, чинників, джерел та наслідків найактуальніших кіберзагроз, 

соціально-психологічних механізмів кібервіктимізації, ознак та особливостей становлення 
кібервіктимності й кібервіктимної поведінки осіб різних вікових груп, різного соціального статусу, осіб 

з різною професійною, конфесійною та іншою приналежністю, тощо.  

Зауважимо, що кібервіктимологія є комплексною мультидисциплінарною науковою галуззю [3], 
у річищі якої пріоритетними завжди були і залишаться кримінологічні аспекти досліджень і напрямків її 

розвитку. Це, безумовно, пов’язано з постійним зростанням та видозмінами кібернетичних впливів як 

на окремих на людей, так і на загально соціальному та державному рівнях: систематичними спробами 

поширення в інтернет-просторі ворожого інформаційного контенту, несанкціонованими 
кібервтручаннями, проявами кібертероризму тощо. Поширюється розповсюдження в інтернет-просторі 

різного роду інструкцій щодо виготовлення наркотичних речовин, вибухівок, які часто 

використовуються у терактах; суїцидального контенту, порнографії. Зростає статистика випадків 
кібершахрайства, кібершантажу, медійного пиратства, а також таких нових і специфічних видів 

неправомірного впливу на користувачів, як кібертроллінг, кібербуллінг, кіберхарасмент та інших.  

Протистояння постійно зростаючій множині кіберугроз, вивчення віктимологічних чинників та 
розробка засобів попередження кіберзлочинів, методів забезпечення індивідуальної та соціальної 

кібербезпеки уможливлюється за умов спеціалізованої професійної підготовки фахівців в галузі 

кібервіктимології.  

Таким чином, мультидисциплінарний характер сучасної кібервіктимології, глобальність проблеми 
кібернебезпеки в сучасних умовах життя, необхідність розробки дієвих віктимологічних засобів 

попередження кіберзлочинів, необхідність забезпечення дорослих людей і, особливо, дітей та підлітків, 

знаннями та навичками, котрі б гарантували їм підвищення рівня власної кібербезпеки в інтернет-
просторі, зумовлюють нагальну й актуальну потребу спеціалізованої професійної підготовки фахівців-

кібервіктимологів.  
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Інтенсивне впровадження передових інформаційних технологій у всі без винятку сфери 

діяльності суспільства та держави спонукає до пошуку дієвих механізмів та інструментів гарантування 

його безпеки. Кібертероризм [1, c. 93] та кіберзлочинність [2, с. 1] сьогодні стали невід’ємною рисою 
високотехнологічних злочинів проти держави та громадянина [3, с. 1]. Потреба в ефективній протидії 

таким злочинам і найголовніше їх запобігання, вимагає від персоналу, який залучається до виконання 

спеціальних завдань, висококласної підготовки за двома основними напрямами – технічним та 

гуманітарним. Якщо гуманітарний напрям на сьогодні в Україні достатньо розвинений та такий, що 
динамічно реагує на зміни в національному та міжнародному юридичному середовищі, то технічний ще 

не набув таких ознак та потребує певної адаптації до кращих світових стандартів.  

Одним з першочергових завдань на шляху розгортання національної системи кібербезпеки 
держави відповідно до однойменної стратегії [3, c. 1] є створення спеціалізованих полігонних 

середовищ – кіберполігонів за напрямами діяльності суб’єктів гарантування кібербезпеки України.  

У найширшому розумінні під кіберполігоном слід розуміти спеціальне середовище, яке являє 

собою сукупність спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення, об’єднаного мережними 
комунікаціями, що може бути інтегрованим до мережі Інтернет, та призначене для підвищення рівня 

технічної підготовки персоналу при вирішенні ними спеціальних завдань (протидії кібертероризму, 

кіберзлочинності, забезпечення кібероборони тощо) та випробування новітніх технологій гарантування 
кібербезпеки [1, с. 581], [4, с. 66].  

Передовий світовий досвід показує, що протягом останнього десятиліття спостерігається 

активне створення, інтенсивне нарощування і динамічне розгортання спеціалізованих підрозділів у 
галузі кібербезпеки та їх полігонної бази. Результати аналізу сучасного стану розвитку полігонної бази 

дозволяють зробити висновок, що у світі створення кіберполігонних середовищ здійснюється за 

чотирма основними напрямами [1, с. 582–583].  

Перший напрям – це університетські кіберполігони. Основними завданнями таких середовищ 
(на прикладі кіберполігону KYPO Масарікового університету м. Брно, Чехія) є відпрацювання 

студентами, дослідниками та спеціалістами тактик відбиття кібератак на об’єкти критичної 

інфраструктури, а також симуляція кібератак з одночасним відпрацюванням методик кібернападів. 
Відпрацювання кібердій здійснюється в замкненому віртуальному середовищі, яке не має виходу в 

Інтернет. Головним елементом кіберполігону є софтвер, за допомогою якого відбувається моделювання 

кібератак на комп’ютерні мережі. 
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Другий напрям – це приватні цивільні кіберполігони. Основними завданнями таких 
кіберполігонів (на прикладі рішення компанії Forward Defense м. Абу-Дабі, ОАЕ) є: організація та 

проведення навчальних кібердій наступального та оборонного характеру в реальному масштабі часу з 

можливостями їх 3D моделювання; моделювання кібермісій та навчання дій перед проведенням 
кібероперації; динамічне створення різноманітних мережних комунікацій для відпрацювання дій.  

Третій напрям – це національні кіберполігони військового призначення. На прикладі 

кіберполігону National Cyber Range (м. Орландо, шт. Флорида, США) збройних сил США встановлено, 

що основним його призначенням є побудова масштабованої моделі Інтернету для проведення 
військових кіберігор. Також полігон використовується для створення антивірусних засобів захисту й 

відпрацювання технологій протидії явищам кібертероризму.  

Четвертим напрямом є міжнаціональні кіберполігони. Основним завданням міжнаціональних 
кіберполігонів (на прикладі кіберполігону НАТО м. Таллінн, Естонія) є підготовка експертів під час 

міжнародних кібернавчань та тренінгів у сфері безпеки інформаційно-комунікаційних систем. 

Можливості кіберполігону дозволяють моделювати кіберсередовище й відпрацьовувати в ньому 

випробування рішень та інструментарію у сфері захисту інформаційних технологій. 
Узагальнивши та систематизувавши передовий досвід до основних завдань, які покладаються на 

кіберполігон, можна стверджувати, що як навчальне середовище з метою підготовки персоналу для 

боротьби з кіберзлочинністю він може використовуватися за такими основними напрямами:  
для практичного відпрацювання методик із запобігання, виявлення, припинення та розкриття 

кіберзлочинів;  

відпрацювання методик підвищення інформованості громадян про безпеку в кіберпросторі;  
для практичної апробації спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для 

вирішення спеціальних завдань тощо.  

У доповіді розкрито структуру типового кіберполігону, який може бути використаний для 

вирішення описаних вище та інших додаткових завдань. Показано його склад та можливості, розкрито 
перспективи створення такого кіберполігону у вищих навчальних закладах України.  
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В сучасних умовах поглиблення процесу інформатизації та впровадження сучасних 

інформаційних технологій в економіці, управлінні, кредитно-банківській діяльності, стрімкий розвиток 

інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі використання глобальної інформаційної мережі 
«інтернет» та спрощення доступу до неї широкого кола користувачів через персональні комп’ютери 

обумовили зростання злочинних проявів в системі інформаційних відносин та інформаційної безпеки.  

Протидія кіберзлочинності останнім часом набуває своєї актуальності за рахунок: високих 
темпів її зростання, корисливої мотивації та транснаціональної спрямованості; перенесення центру 

тяжіння на скоєння комп’ютерних злочинів з використанням глобальних комп’ютерних мереж; 

вдосконалення способів скоєння цих злочинів, за рахунок зростання рівня професіоналізму  
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комп’ютерних злочинців; правової неврегульованості взаємодії суб’єктів правовідносин, що 
складаються під час використання «інтернет»; недостатньої міжнародної взаємодії між 

правоохоронними поліцейськими структурами; прорахунків у діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України в вирішенні системного кіберзахисту країни. 
Огляд сучасної наукової думки та аналіз діяльності підрозділів кіберполіції в структурі 

кримінальної поліції Національної поліції України, що відбилося у роботах провідних фахівців таких, 

як: Біленчука Д.П.; Васильєва А.А.; Вєхова В.Б.; Гусєва В.О.; Довженка Л.М.; Катеринчука І.П.; 

Кобзаревої І.В.; Корміч Б.А.; Користіна О.Є.; Лешукової І.В.; Пархоменка Л.В.; Пашнєва Д.В. та інш., 
дають підстави наголосити основні пріоритетні напрямки діяльності кіберполіції України у сфері 

протидії кіберзлочинності. 

1. Вдосконалення загально-державного законодавства у сфері закріплення функцій 
та персоніфікації операторів та Internet-провайдерів телекомунікацій, як суб’єктів 

інформаційних відносин у сфері протидії кіберзлочинності. 

Останнім часом комп’ютерна злочинність і комп’ютерний тероризм набули значної 

масштабності з огляду загроз національній безпеці в інформаційній сфері, яка складає одну з основ 
життєдіяльності суспільства, тому особливого значення набуває нейтралізація негативного впливу і 

подолання суспільно-небезпечних факторів які мають прояви в глобальних комп’ютерних мережах.  

Так, згідно ст. 35 Конвенції про кіберзлочинність та доручення Президента України від 3 грудня 
2010 р. № 02/78475-01 МВС України було створено контактний пункт з реагування на кіберзлочини у 

структурі Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України. На сьогодні 

національний контактний пункт здійснює свою діяльність цілодобово впродовж тижня з метою надання 
негайної допомоги для розслідування або переслідування стосовно кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з комп’ютерними системами і даними, або з метою збирання доказів у електронній формі, 

що стосуються кримінального правопорушення. 

Більшість запитів, які надсилаються та надходять каналами національного контактного пункту 
(НКП), стосуються отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій 

про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх 

тривалості, змісту, маршрутів передавання, так як ця інформація здебільшого має суто технічний 
характер та є первинною інформацією при проведенні перевірки за будь-яким фактом учинення 

адміністративного або кримінального правопорушення. 

При цьому в п.7 ст.162 КПК України забороняє розповсюдження інформації, яка знаходиться у 
операторів та провайдерів телекомунікацій.  

Національний контактний пункт (НКП), на базі якого створено та функціонує вказана 

цілодобова контактна мережа, знаходиться в складі оперативного підрозділу - Управління боротьби з 

кіберзлочинами (УБК). У випадках, якщо цією мережею надходить запит від оперативного підрозділу 
іноземної держави, то УБК має право безпосередньо його виконати. Проте, відповідно до чинного 

законодавства, виконання запитів від органів досудового розслідування не входять до його компетенції. 

Неузгодженість окремих норм КПК України та інших держав, а також особливі властивості 
електронних доказів, як: нестійкість та недовговічність збереження висувають необхідність розробки та 

нормативного закріплення механізму отримання інформації від операторів та провайдерів 

телекомунікацій за запитами як національних так і міжнародних правоохоронних органів щодо 

збирання доказів у справах про кіберзлочини і встановлення місцезнаходження  підозрюваних в рамках 
Конвенції Про кіберзлочинність. 

2. Вдосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

підрозділів кіберполіції України. 
Фахова підготовка спеціалістів для підрозділів кіберполіції починається з навчання у ВНЗ з 

особливими умовами навчання, яка передбачає юридичну, тактико-спеціальну, психологічну та 

інформаційно-технологічну підготовку. 
З огляду сучасної педагогічної парадигми у сфері підготовки кадрів для підрозділів кіберполіції 

пріоритетними напрямками, на наш погляд, слід вважати наступне.  

2.1. В рамках навчально-виховного процесу ВУЗів зі специфічними умовами навчання 

підготовки майбутніх фахівців базової спеціалізації: «Боротьба з кіберзлочинністю», «Комп’ютерна 
безпека» надзвичайно важливим постає удосконалення первинного загально-освітнього рівня 

комп’ютерної грамотності навчаємих за рахунок: 

 спеціалізованої інформаційно-технічної підготовки; 

 підвищення рівня професійної компетенції науково-педагогічного складу; 

 впровадження сучасних комп’ютерних технологій у навчання; 
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 створення практико-орієнтованого середовища, за рахунок інноваційних 

виробничих технологій «соціального партнерства» та «модернізації професійно-технічного 
навчання». 

2.2.  В рамках перепідготовки для підрозділів кіберполіції доцільним, на наш погляд, буде 

ознайомлення з сучасними експертно-криміналістичними дослідженнями у сфері боротьби з 
кіберзлочинністю по  збору, фіксації, аналізу і звітності доказів, отриманих за допомогою 

інформаційних технологій.  

Наприклад: 

- проведення комп’ютерно-цифрової експертизи, за рахунок експертно-криміналістичного 
програмного забезпечення, яке використовується практичними працівниками оперативних та слідчих 

підрозділів Національної поліції України; 

- оцінки рівня кібербезпеки в Україні (автор Кудімов В.А.), за рахунок числової характеристики 
комплексного показника кібербезпеки держави; 

- аналізу соціальних мереж – прогноз формування зв’язків між «акторами» та 

«співтовариствами», що дозволяють прогнозувати ступінь інформаційно-психологічних впливів та 

інформаційно-психологічного керування. (Автори: Мелешко Є.В., Строк Ф.В., Новіков Д.А.). 
3. Активізація міжнародної взаємодії між правоохоронними поліцейськими 

структурами у сфері протидії кіберзлочинності. 

В рамках європейської Конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах між державами 
учасницями Європейського Союзу необхідними, на наш погляд, постають наступні завдання: 

- проведення уніфікації національного кримінального та кримінального процесуального 

законодавств щодо протидії кіберзлочинам, з метою усунення норм подвійного права;  
- розробка на міжнародному рівні та імплементації в національні законодавства держав 

учасниць міжнародної правоохоронної співпраці процесуальних стандартів в розслідуванні злочинів в 

глобальних інформаційних мережах, з метою вирішення проблем оперативного-отримання із закордону 

вилученої або збереженої, на час надання правової допомоги, комп’ютерної інформації в 
документальному вигляді для використання її у якості доказів; 

-  вдосконалення протоколів  офіційної правової допомоги для ефективного розслідування 

злочинів і вирішення проблем оперативного отримання із закордону вилученої або збереженої, на час 
надання правової допомоги, комп’ютерної інформації в документальному вигляді для використання її в 

якості доказів; 

- організація забезпечення обміну адресами операторів та провайдерів інформаційних мереж 
(постачальників). 

 На підставі вищезазначеного ми дійшли наступних узагальнень. 

 До основних заходів попередження кіберзлочинності та шляхів удосконалення 

діяльності підрозділів кіберполіції України слід віднести: 
 Правові заходи: 

 1) удосконалення чинного законодавства у сфері боротьби з комп’ютерними злочинами в 

глобальних інформаційних мережах; 
 2) нормативно-правове урегулювання процесуально-кримінальних процедур по 

міжнародній взаємодії правоохоронних структур в сфері отримання інформації від операторів та 

провайдерів телекомунікацій. 

 Організаційно-технологічні заходи: 
 1) забезпечення підрозділів кіберполіції необхідним спеціалізованим програмним та 

апаратним забезпеченням у сфері виконання оперативно-розшукових завдань з протидії 

кіберзлочинності; 
 2) укріплення матеріально-технічної бази ВНЗ з особливими умовами навчання по 

створенню профільних навчальних класів з сучасним інформаційним забезпеченням та лабораторій 

кримінального аналізу. 
 Криміналістичні заходи: 

 1) підвищення наукового потенціалу вищих навчальних закладів системи МВС України 

та практичних підрозділів Національної поліції України в сфері розробки сучасних методик 

розслідування кіберзлочинів та проведення експертиз по фіксації «електронних слідів», удосконалення 
теоретико-методологічних засад категорійного апарату в сфері кіберзлочинності. 
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Сучасні інформаційні технології є новим засобом масової комунікації оскільки вони охоплюють 

практично всі сфери людської діяльності. Слід відзначити, що технічне удосконалення 

телекомунікаційних систем глобального зв’язку і спрощення доступу до використання інформаційних 

технологій веде до трансформації злочинності, яка для реалізації протиправних намірів переміщується у 
кіберпростір.  

Сама мережа інтернет створює існування кіберзлочинності ознаками якої є: висока латентність, 

за рахунок можливості здійснювати протиправні дії швидко, безконтактно з жертвою, на великій 
відстані і багаторазово. 

Беручи до уваги той факт, що з кожним днем кіберзлочинність зростає та розповсюджується і 

жодна держава сьогодні вже не спроможна самостійно протистояти цій небезпеці, з’явилася наявна 
необхідність активізації міжнародного співробітництва у цій сфері.  

Огляд сучасної наукової думки, стосовно проблеми міжнародної взаємодії правоохоронних 

органів у сфері протидії кіберзлочинності, що відбилося у роботах: Бондаренка О.О., Бутузова В.М., 

Гвоздецької В.В., Глобенко Г.І., Гусева В.О., Лешукової І.В., Літвінова М.Ю та інш., доводить 
актуальність цієї проблеми, яку, на наш погляд, слід розглядати в наступних аспектах. 

1. Оскільки, сьогодні як на міжнародному, так і на національному рівні відсутнє універсальне 

визначення «кіберзлочинності» чи «комп’ютерного злочину», вкрай необхідним є узгодження 
термінологічного апарату визначення міжнародної кіберзлочинності, що дозволить більш точно 

визначити її межі, а також правильно кваліфікувати дії винних осіб.  

2. Окремі недоліки в системі міжнародного законодавства стосовно захисту глобальних 

інформаційних мереж від кібератак відбуваються за рахунок існуючої неузгодженості національних та 
міжнародних правових актів, стосовно закріплення єдиного правового механізму міжнародної взаємодії 

правоохоронних органів у забезпеченні трансграничного доступу до інформації щодо суб’єктів 

транснаціональної кіберзлочинності та комп’ютерного тероризму. 
3. Також слід наголосити на відсутність єдиних стандартів та сталих методик по фіксуванню і 

тимчасовому зберіганню виявлених електронних доказів під час проведення оперативно-розшукових і 

розвідувальних заходів, що проводяться міжнародними поліцейськими структурами. 
Одним із важливих підходів щодо боротьби з кіберзлочинністю у транснаціональному аспекті і 

розвитку міжнародної співпраці, було створення та спроби стандартизації відповідної нормативно-

правової бази, що на теперішній час активно застосовується в багатьох країнах. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
http://gurt.org.ua/articles/34602/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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На міжнародному рівні першим документом у цій сфері стала «Конвенція про 
кіберзлочинність», прийнята Радою Європи 23 листопада 2001 р. та Додатковий протокол до Конвенції, 

направлений на боротьбу з розповсюдженням через комп’ютерні мережі інформації расистського і 

ксенофобського характеру від 28 січня 2003 р.  
Так Конвенцією наголошуються спільні дії на національному та міждержавному рівнях з 

припинення несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних систем, незаконного перехоплення 

даних і втручання в комп’ютерні системи. 

Відповідно цьому всі кіберзлочини Конвенція ділить на чотири види:  
- злом комп’ютерних систем; 

- шахрайство; 

- заборонений контент; 
- порушення авторських прав.[1] 

При цьому слід констатувати, що Конвенція не надає конкретного визначення, хоча і окреслює 

коло суспільно-небезпечних діянь, що повинні набути статусу кіберзлочинів на рівні національних 

законодавств (ратифікована більш ніж 20 країнами), а саме передбачає такі правопорушення, як: 
незаконний доступ до комп’ютерної системи, нелегальне перехоплення даних, втручання у дані, 

втручання у систему, зловживання пристроями, підробка та шахрайство пов’язані з комп’ютерами. 

Важливу роль у боротьбі з кіберзлочинністю відіграють і інші міжнародні угоди в цій галузі, 
зокрема: рішення Ради Європейського Союзу, Модельний Закон Співдружності Націй про комп’ютерні 

злочини 2002 року, Модельний Закон країн Карибського Басейну про кіберзлочинність (проект 

HIPCAR), спільний проект Європейського Союзу та міжнародного Союзу Електрозв’язку для держав 
Тихоокеанського регіону (проект SCB4PAC), проект ООН з розробки законодавства в галузі 

кіберзлочинності для країн Африки (проект ESCWA). 

Сучасна стратегія міжнародної співпраці у сфері протидії комп’ютерної злочинності і 

пріоритетні напрями її реалізації полягають в укладанні міждержавних угод, організації міждержавної 
оперативно-розшукової діяльності, прийнятті міждержавного регламенту і вдосконаленні інтеграційних 

процесів у рамках міждержавних організацій, обґрунтуванні необхідності розробки і прийнятті 

відповідної комплексної міждержавної програми. Усі інтереси в інформаційній сфері підрозділяються 
на інтереси особи, держави та суспільства. Сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і 

можливість прогресивного розвитку кожного громадянина, суспільства і держави - це частина 

національних інтересів, без реалізації яких неможливо забезпечити стабільний стан держави і 
суспільства, а також нормальний розвиток країни як незалежного суб’єкта міжнародних відносин. 

Існуючі зараз форми міжнародної співпраці правоохоронних органів у сфері протидії 

кіберзлочинності мають суттєві недоліки, у зв’язку з відсутністю єдиного підходу у процедурі 

формування, використання доказової бази у справах про ці злочини, а також у встановленні, розшуку і 
притягненні до відповідальності кіберзлочинців. Слід погодитись з думкою окремих авторів (Васильєв 

А.А., Пазинич Т.А., Пашнєв Д.В., Сивухін В.С.), які наголошують на доцільність розширення функцій 

Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, стосовно реєстрації в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення (про які повідомляють 

представники правоохоронних органів інших країн) та ініціювати початок кримінальних проваджень, 

що мають транснаціональний характер і зачіпають інтереси нашої держави, суспільства чи окремих 

громадян. Крім того вони висувають пропозиції щодо об’єднання всіх функцій (крім запитів про 
екстрадицію або тимчасовий арешт) цього єдиного органу України з координації діяльності цілодобової 

контактної мережі у сфері розслідування злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами. 

На підставі вищевикладеного, на нашу думку, дієвими заходами загальнодержавного рівня по 
вдосконаленню міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю слід вважати: 

1. Розробку нових механізмів захисту даних глобальних інформаційних мереж від кібератак, 

шляхом вдосконалення національного законодавства та його імплементації до європейських стандартів. 
2. Забезпечення трансграничний доступу правоохоронних органів та міжнародних інституцій по 

боротьбі із кіберзлочинністю до даних про: 

- суб’єктів кіберзлочинів; 

- фіксування і тимчасового зберігання виявлених електронних доказів по вчиненню 
транснаціональної кіберзлочинності, які були виявлені під час оперативно-розшукових і розвідувальних 

заходів. 

3. Розробку та узгодження єдиних стандартів з методики розкриття кіберзлочинів для 
міжнародних поліцейських структур. 
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4. Вдосконалення спеціальної професійної підготовки кадрів кіберполіції України, шляхом 
створення сприятливих умов для залучення іноземних фахівців (IT-спеціалістів) в рамках обміну 

міжнародного досвіду у сфері протидії кіберзлочинності. 

5. Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення підрозділів кіберполіції, шляхом 
запровадження системи додаткових матеріальних заохочень спеціалістів у сфері інформаційних систем 

і технологій за результатами розкриття кіберзлочинів. 
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На сьогоднішній день наше існування неможливе без тісної взаємодії з кібертехнікою, коли 

комп’ютери і телекомунікаційні системи охоплюють всі сфери життєдіяльності людей і держави. Але 
людство, поставивши собі на службу телекомунікації і глобальні комп’ютерні мережі, не передбачало, 

які можливості для злочинних діянь створюють ці технології. На сьогодні жертвами злочинців, що 

діють у віртуальному просторі, можуть стати не лише люди, але і цілі країни. При цьому безпека тисяч 

користувачів інтернет простору залежна від декількох злочинців. Кількість злочинів, що здійснюються 
в кіберпросторі, зростає пропорційно числу користувачів комп’ютерних мереж, і, по оцінках Інтерполу, 

темпи зростання злочинності, наприклад, в глобальній мережі Інтернет, є найшвидшими на планеті.  

Небезпека кіберзлочинності як для всього світу, так і для України визнають і вітчизняні 
правоохоронні органи, як найбільш актуальну проблему. Так, на наш погляд, кіберзлочинність 

(злочинність у сфері високих технологій) в даний час є однією з найбільш серйозних погроз 

національній безпеці України в інформаційній сфері. 
Створення підрозділу з висококваліфікованими працівниками у сфері кібербезпеки є, на нашу 

думку, однією з актуальних проектів, так як дана сфера є найбільш незахищеною і привертає увагу 

багатьох осіб, які посягають на приватне життя та інші блага, пов’язанні з інтернет простором. 

Метою роботи є аналіз указу президента та висвітлення проблеми недостатньою підготовки 
фахівців, діяльність яких пов’язана з гарантуванням безпеки у кіберпросторі. 

Першим кроком, у розвитку безпеки громадян та захисту їх конфіденційної інформації, було 

законодавче закріплення указу президента станом на 15 березня 2016 року, а саме “Стратегія 
кібербезпеки України”, даний указ закріплює забезпечення безпеки у кіберпросторі, шляхом 

застосування сукупності правових, організаційних, інформаційних заходів, що, безпосередньо, 

http://nbuv.gоv.uа/j-pdf/bоz_2013_1_31.pdf
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базуються на принципах верховенства права і поваги до прав та свобод людини і громадянина, 
забезпечення національних інтересів України. 

Якщо аналізувати даний нормативний документ, а саме у четвертому положенні указу, стає 

зрозуміло, що майже усі можливі дії та заходи, щодо вдосконалення захисту у сфері кіберпростору, 
вжиті з боку законодавця, серед них є: 

 розробка та оперативна адаптація державної політики в сфері кібербезпеки, досягнення 

сумісності з відповідними стандартами ЄС і НАТО; 

 створення національної нормативно-правової та термінологічної основи в цій сфері, 

гармонізація нормативних актів у сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та 

кібербезпеки відповідно до міжнародних стандартів та стандартів ЄС і НАТО і т.д.[1]. 
Вищезазначені положення, безумовно, мають чимале значення у гарантуванні безпеки в 

кіберпросторі, так як стали гарантом діяльності органу кібербезпеки, але впровадження надійного 

апарату протидії злочинам у кіберпросторі є проблемним через низький рівень підготовки здобувачів 
освіти, оскільки дана сфера вимагає знання: 

 теоретичних основ кібернетичної безпеки користувачів; 

 правових та організаційних засад протидії кіберзлочинності; 

 методів та засобів протидії кіберзлочинності; 

 програмного забезпечення систем кібернетичної безпеки; 

 криптографічних механізмів кібернетичної безпеки; 

 кібернетичної безпеки підприємств; 

 основ кібернетичної безпеки держави тощо. 

Але у ВНЗ, діючих на території України, не існує цілісного комплексу відповідних дисциплін, 

які, на думку багатьох науковців, могли б надати такий багаж знать. Проте впровадження таких 
дисциплін, як: “Кібернетичний простір”, “Інформаційні технології та системи кібернетичного 

простору”, “Технологія організації збору та добування інформації у кіберпросторі, її обробки аналізу і 

синтезу”, “Основи автоматизації процесів інформаційної діяльності у кібернетичному просторі” – 

значно змінили б становище майбутніх фахівців, у сфері кібербезпеки. Ввівши вище зазначені 
дисципліни у ВНЗ зі специфічними умовами навчання системи МВС, здобувачі освіти у цьому закладі 

могли б отримати: 

 здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного 

суспільства, застосовувати досягнення інформатики й обчислювальної техніки, проводити 
цілеспрямований пошук і збір інформації з відкритих, а також її добування з відносно-відкритих і 

закритих електронних джерел; 

 здатність виявляти ознаки стороннього кібернетичного впливу, а також моделювати 

можливі ситуації такого впливу та прогнозувати їх можливі наслідки; 

 здатність організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення 
інформаційної і кібербезпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-

управлінської й технічної реалізуємості й економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, 

імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації; 

 здатність протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих сторін до власних 

систем і мереж, забезпечити стійкість їх роботи, а також відновлення їх нормального функціонування 
після здійснення кібернападів; 

 здатність організовувати проведення атестації об'єкта на відповідність вимогам 

державних або корпоративних нормативних документів; 

 здатність брати участь у розробці підсистем управління інформаційною і кібербезпекою, 

здійснювати їх адміністрування й експлуатацію; 

 здатність до проведення попереднього техніко-економічного аналізу й обґрунтування 
проектних рішень по забезпеченню кібербезпеки; 

 здатність оформлювати технічну документацію з урахуванням діючих нормативних і 

методичних документів в області інформаційної і кібербезпеки [2]. 

Отже, підготовка фахівців у даній сфері має вагоме значення у гарантованій безпеці 
кіберпростору, але проблема підготовки, справді, висококваліфікованих кадрів, що підготовленні до 

усіх реалій у цій сфері й посягань на блага людини та держави, залишається відкритою. Законодавче 

закріплення нормативно-правових актів, що гарантують захист прав у кіберпросторі стає актуальним і 

цьому свідчить низка прийнятих законів Верховною Радою України. 
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Інтернет зробив наше життя простішим і мобільнішим – більше немає необхідності ходити до 
бібліотек, щоб отримати необхідну інформацію, є можливість скоротити час на покупки, здійснюючи їх 

онлайн, можна перераховувати кошти родичам та спілкуватися з людьми в усьому світі. Але, окрім 

безлічі зручностей та можливостей, Інтернет є «ласим шматочком» для злочинців – порушення 
авторських прав, отримання особистих даних користувачів та іншої конфіденційної інформації, 

втручання у комп’ютерні системи державних та недержавних організацій, махінації з електронними 

грошами та інші види комп’ютерних шахрайств.  

З метою запобігання та розкриття подібних злочинів, а також користуючись успішним досвідом 
розвинутих країн світу, 13 жовтня 2015 року було прийнято рішення «Про створення в якості 

юридичної особи публічного права Департаменту кіберполіції як міжрегіонального територіального 

органу Національної поліції». Новостворений державний орган має протидіяти кіберзлочинності у 
сфері використання платіжних систем, електронної комерції та господарчої діяльності, інформаційної 

безпеки, завчасно інформувати населення про появу найновіших кіберзлочинів, застосовувати 

програмні засоби для аналізу та систематизації інформації про кіберінциденти, кіберзагрози та 

кіберзлочини, а також брати участь у міжнародних операціях та співпрацювати із зарубіжними 
партнерами [2].   

Зважаючи на складність професійних обов’язків та особливі вимоги до професійної кваліфікації 

фахівців з кібербезпеки, кадрові проблеми кіберполіції є більш складними, ніж в інших підрозділах 
Національної поліції. Перш за все, від працівників вимагається високий рівень технічних знань у сфері 

інформаційних технологій. Крім того, вчені сперечаються якими вміннями та якостями додатково 

мають володіти кіберполіцейські для здійснення ефективної професійної діяльності. Так, І.Діордіца 
наголошує на необхідності безперервної освіти для фахівців з кібербезпеки. Особливу увагу вчений 

звертає на необхідність отримання другої вищої освіти – окрім технічної, здобути кваліфікацію з 

правознавства або економічну освіту, щоб краще розбиратися у порушеннях законодавства чи 

банківських махінаціях відповідно [4]. Однак, на нашу думку, отримання чергового диплому не дає 
жодних гарантій підвищення професіоналізму фахівця. Ми погоджуємося з М.М.Кузьміновою, яка 

звертає увагу на особистісні особливості працівників, а саме – ціннісно-мотиваційну сферу 

співробітників кіберполіції [4]. Отже, ми вважаємо, що професіоналізм кіберполіцейського складається 
з двох основних компонентів: професійного та особистісного. Професійний компонент включає в себе 

знання, вміння та навички у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій, адже без технічних 

знань ні розкриття, ні запобігання кіберзлочинам є неможливим. Професійна діяльність працівників 
інших підрозділів Національної поліції відображається у системі «людина – суспільство – право». В 

свою чергу робота фахівця з кібербезпеки складає систему «суспільство – право – техніка». 

Кіберполіцейські не мають необхідності спілкуватися з людьми, проводити заходи з правової просвіти 

чи залагоджувати правові конфлікти. Проте їх покликання – контролювати за дотриманням правових 
норм суспільства у кіберпросторі, інформаційному просторі. На нашу думку, для ефективної 

професійної діяльності достатньо базових знань законодавства чи економіки, які можливо отримати під 

час короткотривалих навчальних курсів чи у межах професійної підготовки. В свою чергу, ґрунтовна 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96/2016
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технічна підготовка є основним критерієм професійного відбору та необхідним базисом для майбутньої 
успішної діяльності з кібербезпеки.  

Другий аспект, який є не менш важливим для ефективності професійної діяльності є 

особистісний компонент, який відображений у спрямованості особистості. Спрямованість є тим 
системотвірним ядром особистості, яке зумовлює її поведінку,  мотивує, сприяє формуванню 

світоглядних переконань, впливає на стосунки з іншими тощо. Я.В.Васильєв звертає увагу на 

футурреальну функцію спрямованості особистості – даний компонент особистості визначає цілі, які 

ставить людина у своєму житті, виходячи із умов реальної ситуації [1]. Одним із різновидів 
спрямованості є професійна спрямованість, яка створює людину як суб’єкта праці та має вирішальне 

значення у процесі професійного самовизначення, професійної підготовки та навчання, розвитку, а 

також поведінці у робочих ситуаціях та прийнятті професійних рішень. У загальному розумінні саме 
професійна спрямованість визначає процес становлення і розвитку особистості як професіонала. 

На основі концепції цільової спрямованості особистості Я.В.Васильєв виділяє такі типи 

особистості: альтруїстичний, раціональний, упорствуючий та парадоксальний. Альтруїстичний тип, 

порівняно з іншими, характеризується рисами зрілої особистості. Оскільки, представники даного типу  
прагнуть до саморозвитку, характеризуються інтернальністю у досягненнях та міжособистісних 

стосунках, високим самоконтролем та гнучкістю поведінки, креативністю [1]. Наявність такого типу 

спрямованості особистості є запорукою ефективності професійної діяльності людини. Оскільки 
особистість обиратиме професійну діяльність згідно власним цінностям та переконанням. Виконання 

роботи у особистості даного типу відповідає реалізації її потреб у самоактуалізації.  Це, в свою чергу, 

формує внутрішню мотивацію до роботи, а досягнення цілей у процесі успішної професійної діяльності 
співпадає із життєвою метою особистості, розумінням нею своєї життєвої місії.  

Раціональному типу автором було надано таку назву за раціональність в усвідомленні 

значущості цілей. Для представників даного типу характерно усвідомлене та обдумане ставлення до 

дійсності, що впливає на їх цільову спрямованість. Представникам раціонального типу цільової 
спрямованості важко вийти за межі ситуацій. Такі люди будуть якісно виконувати лише ті робочі 

завдання, які вважатимуть суб’єктивно важливими для себе. Втім до іншої роботи можуть ставитися 

безвідповідально. Тож їх внутрішня мотивація не завжди буде в нагоді діяльності організації, а для 
сумлінного виконання завдань потребують додаткових факторів зовнішньої мотивації. 

У випадку відсутності раціональної поведінки при свідомому визначенні значущості цілей, 

особистість, яка наполягає на власних принципах, характеризується упорствуючим типом цільової 
спрямованості. Для таких особистостей характерна інтернальність, що забезпечує високий рівень 

самоконтролю, підозрілість. Вони також проявляють активність, проте із відсутністю емоційної 

чутливості. Даний тип не має цілісного сприйняття ситуації, вони «спираються на імпульсивність 

ситуативного фактору, проте він знаходиться під жорстким самоконтролем, а такий контроль у 
поєднанні з підозрілістю не дають можливість особистості легко змінювати свої принципи. Особистості 

даного типу вперто стоять на своїх позиціях» [1, c.190]. Даний тип особистості може бути ефективним у 

професійній діяльності, яка не вимагає цілісного осмислення ситуації, та характеризується жорсткою 
регламентованістю. Це, наприклад, може стосуватися військових. Такі співробітники дуже 

дисципліновані, організовані. Але можуть мати труднощі у спілкуванні з людьми. Важливим є те, що 

такий тип особистості керується більшою мірою зовнішньою мотивацією, виконує завдання, бо «так 

треба», але без власного внутрішнього бажання та ініціативи. 
Цікавим є парадоксальний тип цільової спрямованості особистості. При формулюванні близьких 

цілей, у даного типу парадоксально поєднується самодостатність з низькими показниками 

самоприйняття та соціальної сміливості. До середніх цілей вони ставляться спрощено, а наявність 
інтернальності, самоповаги та самоприйняття при постановці дальніх цілей вказує на те, що дальні цілі 

формуються несвідомо, інтуїтивно [1]. Такі особистості не розуміють своїх потреб та прагнень, не 

мають чітких власних життєвих цілей. Ми припускаємо, що ефективність роботи такого типу 
особистості є непередбачуваною та може мати нестабільну динаміку. 

Виходячи з цього, найбільш ефективними працівниками у сфері кіберполіції будуть особистості 

альтруїстичного типу цільової спрямованості. Оскільки, люди такого типу особистості розуміють 

значення своєї роботи у масштабах суспільства, мають внутрішню мотивацію до професійної 
діяльності, а це означає, що проявлятимуть проактивність у виконанні професійних завдань, будуть 

прагнути до постійного підвищення ефективності своєї роботи та покращення власних професійних 

компетенцій.  
Отже, основними факторами ефективності професійної діяльності кіберполіцейського є високий 

рівень професійної компетентності та альтруїстичний тип цільової спрямованості особистості. 

Виходячи з цього, більш зрозумілими стають критерії професійного підбору кадрів та процес 
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професійної підготовки, який має включати не лише покращення професійних знань і вмінь, а також 
психологічну підготовку працівників з метою формування ціннісно-мотиваційного аспекту професійної 

спрямованості особистості працівника. 
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До теоретико-правового концепту кібербезпеки та інформаційної юридичної відповідальності  

 

Письменицький А.А. 

доцент, кандидат юридичних наук  
 

17 травня 2017 року, набув чинності указ Президента України Петра Порошенка про введення 

санкцій відносно ряду російських інформаційних продуктів, зокрема соцмережі «ВКонтакте» і 
«Однокласники», ІТ-компаній, «Яндекса» (та його української «дочки») і поштового сервісу Mail.ru, а 

також бухгалтерської програми 1С [1]. 

У цьому акті значними для кібербезпеки України є не лише кількість осіб, щодо яких 
застосовано санкції (1228 фізичних та 468 юридичних осіб), а й види застосованих обмежень. Зокрема, 

передбачено такі заходи: 

- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 
- обмеження торговельних операцій; 

- запобігання виведенню капіталів за межі України; 

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

- заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів 

іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких 
знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів 

господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до 

якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою 

для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на 

користування надрами; 
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з 

України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими 

резидентами іноземної держави; 

- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є 
особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 

- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в 

іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної 
держави; 

- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 

- заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до 
ресурсів/сервісів на доменах yandex.ru, yandex.ua (у тому числі такі сервіси, як пошта, мапи, перекладач, 

новини, таксі тощо), а також дочірніх проектів «Яндекса» auto.ru і kinopoisk.ru, до ресурсів/сервісів 

http://detector.media/infospace/article/125989/2017-05-16-poroshenko-vviv-u-diyu-sanktsii-proti-yandeksa-mailru-ta-rosiiskikh-sotsmerezh/
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Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «ВКонтакте» (www.vk.com) та 
«Однокласники» (www.ok.ru) [2, Додаток 2]. 

Щодо заборони інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет 

до ресурсів/сервісів на певних доменах, то це захисний інструмент чинного законодавства, що 
застосовується на загальнодержавному рівні вперше. Одночасно, це є й одним з видів нової генерації 

юридичної відповідальності, що сучасні науковці визначають як інформаційно-правову. 

Так, стаття 4. Закону України «Про санкції» дає перелік видів санкцій і у пункті 9 передбачає, 

що окремим різновидом такого державного примусу є обмеження або припинення надання 
телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування [3]. Це, 

в свою чергу, відсилає нас до іншого закону – Закону України «Про телекомунікації», що визначає 

телекомунікаційну мережу загального користування, як телекомунікаційну мережу, доступ до якої 
відкрито для всіх споживачів. В свою чергу саме поняття телекомунікаційної мережі, Закон 

характеризує, як комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для 

маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, 

зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших 
електромагнітних системах між кінцевим обладнанням [4]. 

Традиційна структура видів юридичної відповідальності у більшості наукових та 

енциклопедичних джерел формулюється, як юридична відповідальність за галузевою належністю:  
конституційно-правова відповідальність; цивільно-правова відповідальність; адміністративно-правова 

відповідальність; кримінально-правова відповідальність; трудова юридична відповідальність; 

фінансово-правова відповідальність. 
На питання про інформаційно-правову відповідальність в національній юриспруденції в своїх 

публікаціях вже звертали увагу такі науковці як Л.П. Коваленко, В.А.Ліпкан, Г.М. Писаренко, А.А. 

Письменицький, О. О. Тихомиров, О. К. Тугарова.  

Зокрема, Ліпкан Володимир Анатолійович - український вчений, доктор юридичних наук, 
доцент, академік Академії наук вищої освіти України сформулював в своїх дослідженнях цілу низку 

відповідних інформаційно-правових категорій: Інформаційна деліктологія — самостійна підгалузь 

інформаційного права, що містить сукупність знань про інформаційні делікти і деліктність як масове 
негативне явище, що містить в собі детермінанти протиправної поведінки делінквента, їхньої 

особистості з метою вироблення і використання адекватних заходів для протидії інформаційних 

правопорушень; Інформаційний делікт — 1) суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння (дія або 
бездіяльність), за вчинення якого деліктним законодавством у сфері інформації передбачено юридичну 

відповідальність; 2) суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння (дія або бездіяльність), за 

вчинення якого інформаційно-деліктним законодавством передбачено юридичну відповідальність; 

Інформаційно-деліктні відносини — відносини, що виникають внаслідок скоєння інформаційних 
правопорушень між особою, що вчинила та державою в особі її компетентних органів; Інформаційно-

деліктні норми — норми, що передбачають відповідальність за вчинення інформаційних проступків [5]. 

Л. П. Коваленко, кандидат юридичних наук, доцент Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого вбачає в широкому розумінні, інформаційно-правову відповідальність, як вид 

юридичної відповідальності, якому притаманні всі ознаки останнього, вона є складовою частиною 

державного примусу, це накладення на правопорушників (фізичних і юридичних осіб), 

загальнообов’язкових правил, які діють в інформаційній сфері, стягнень, що тягнуть за собою для цих 
осіб обтяжливі наслідки юридичного характеру. 

У вузькому розумінні, інформаційно-правова відповідальність - це вид юридичної 

відповідальності, який полягає в застосуванні до фізичних і юридичних осіб, які вчинили інформаційні 
проступки, особливих санкцій - інформаційних стягнень [6]. 

Г.М. Писаренко, з Національної академії внутрішніх справ, навпаки, заперечує можливість 

визначення інформаційної юридичної відповідальності. Він зазначає, що у теорії права існує думка, що 
нині приступити до вивчення юридичної відповідальності з позиції інформаційних відносин важко, 

оскільки визначення інформаційної відповідальності не існує на законодавчому рівні, а також відсутній 

єдиний кодифікований нормативно-правовий акт, у якому містився б перелік інформаційних 

правопорушень і визначалася б специфічність санкцій інформаційного права [7].  
О. О. Тихомиров, даючи в своєму виданні «Юридична відповідальність за правопорушення в 

інформаційній сфері», 2015 року, характеристику окремих видів юридичної відповідальності, у сфері 

інформаційних правовідносин, згадує цивільно-правову відповідальність, дисциплінарну 
відповідальність, адміністративно-правову відповідальність, кримінально-правову відповідальність. 

Інформаційно-правова, як самостійна, ним не виокремлюється і не називається [8].  

http://detector.media/admin/www.mail.ru
http://detector.media/admin/www.vk.com
http://detector.media/admin/www.ok.ru
http://www.anvou.org.ua/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.anvou.org.ua/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Втім, сьогодні ми можемо вже окреслити виокремлюючі ознаки інформаційно-правової 
відповідальності: не охоплюється змістом актів іншого галузевого законодавства; виникає в наслідок 

скоєння суб’єктом інформаційних правових відносин дій, що завдають шкоди інформаційним правам 

інших суб’єктів; містить санкційні наслідки, що обмежують чи скасовують певну частину права на 
інформацію винного суб’єкта; спрямовується на забезпечення повноти реалізації права на інформацію 

суб’єктами, що потерпають від зазіхань на їх інформаційну свободу; передбачається галузевим 

інформаційним законодавством. 

В сучасних умовах, в Україні сформувалася ціла структура органів влади, що здійснюють 
застосування інформаційно-правової відповідальності. Так Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення України у співпраці з Радою національної безпеки і оборони України веде постійну 

систематичну роботу, спрямовану на припинення інформаційної агресії та протидію пропаганді. 
Зокрема, через виявлення порушень із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України було вилучено 10 

телеканалів Російської Федерації: «24 Техно»,«МИР 24», «Страна», «Русский иллюзион», «Дом кино», 

«Оружие», «Многосерийное ТВ», «Школьник ТВ», «Феникс+кино», «Иллюзион +». 
В ефірі цих мовників було зафіксовано трансляцію: телевізійних фільмів та серіалів, які 

заборонені для розповсюдження і демонстрування на території України Державним агентством України 

з питань кіно; передач, у яких популяризувалися стратегічні об’єкти Російської Федерації, а також 
висвітлювалися найновітніші види російського озброєння і засоби ведення бою; сюжетів новин і 

фрагментів передач, які містили заклики до зміни конституційного ладу у країні, рекламу миротворчих 

сил Російської Федерації, пропаганду війни та порушення територіальної цілісності України; передач з 
інтерактивними конкурсами, зміст яких суперечить вимогам частини третьої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (тобто поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи ).  

Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 
послуги такі санкції: оголошення попередження; стягнення штрафу; подання до суду справи про 

анулювання ліцензії на мовлення [9, п. 6 ст. 72]. 

Таким чином, головна мета інформаційно-правової юридичної відповідальності –максимальний 
захист та відновлення порушеного права на інформацію суб’єктів інформаційно-правових відносин. 

В свою чергу, інформаційно-правова відповідальність – це система заходів примусового 

характеру, передбачених чинним законодавством, що призводять до претерпівання порушником 
інформаційного законодавства певних обмежень в інформаційних правах і свободах та не охоплюються 

іншими видами юридичної відповідальності.  

Правові наслідки інформаційно-правової відповідальності проявляються у тому, що суб’єктом 

інформаційних правовідносин втрачаються чи обмежуються можливості щодо: пошуку, одержання, 
створення, використання, зберігання, поширення або захисту інформації у будь-який вільно обраний 

спосіб і не залежно від кордонів.  
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В наш час інформаційна сфера утворює комплексну основу життєдіяльності суспільства, а 
забезпечення інформаційної безпеки вважається одним із каталізаторів його подальшого розвитку.  

Деякі науковці стверджують, що під впливом сучасних глобалізаційних процесів, зокрема 

масштабного проникнення Інтернету до усіх сфер людської діяльності, інформаційна безпека набуває 
наднаціонального характеру. Ще 2008 році в середньому кожен п’ятий житель Європи зіткнувся з тим 

чи іншим проявом кіберзлочинності. Однак, на даний час кримінальним законодавством України навіть 

не визначено термін «кіберзлочинність». Відповідно до Європейської конвенції «Про кіберзлочинність» 
до нього належить коло суспільно-небезпечних діянь, що повинні набути статусу кіберзлочинів на рівні 

національного законодавства [1]. 

Безумовно, важко переоцінити суспільну небезпеку кіберзлочинності, враховуючи такі її ознаки 

як транснаціональність, латентність, динамічність темпів зростання та трансформації, анонімність, 
масштабність наслідків [2]. 

Найчастіше під ударами кібератак опиняються об’єкти критичної інфраструктури: енергетичні 

об’єкти, транспорт та банківський сектор. Вартість захисту зазвичай у 10 разів дорожча за саму 
атаку [3]. 

Втрати світової економіки від злочинів, здійснених з використанням Інтернету, сягнули 388 млрд 

дол. на рік. Тим самим кіберзлочинність обійшла за своїм розмахом світовий наркоринок, річний 
оборот якого оцінюється в 288 млрд дол. Саме тому пріоритетним напрямком в політиці багатьох 

держав є кібербезпека [4]. 

На думку експертів в Україні 2016 році відбувся значний прогрес у інформаційній сфері, зокрема 

на інституційно-організаційному рівні [3]: 

 у березні 2016 року уряд прийняв Стратегію кібербезпеки України, яка має на меті 
створення національної системи кібербезпеки; 

 у червні 2016 року Президент України підписав Указ про створення Національно-

координаційного центру кібербезпеки. Першим етапом його роботи є здійснення аналізу та розроблення 

галузевих індикаторів стану кібербезпеки; 

 у вересні 2016 року Верховна Рада у першому читанні прийняла Закон про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України. 

Проте зрозуміло, що лише на державному рівні боротьба з кіберзлочинністю буде недостатньо 

впливовою. Так одним із пріоритетів співпраці України з НАТО і США є співпраця в галузі протидії 
кіберзлочинності. За словами Президента України Петра Порошенка, Україна отримує в рамках цієї 

співпраці нове програмне забезпечення, координацію й обмін інформацією та обладнання, яке дозволяє 

ефективно захиститися від кібератак і встановити джерела їхнього походження [5]. 

19 липня 2017 року, в рамках проекту «Розбудова спроможностей кіберполіції», представники 
Координації проектів ОБСЄ в Україні передали підрозділам кіберполіції Національної поліції України 

194 одиниці спеціалізованої техніки. В рамках цього ж проекту в березні 2017 року міжнародними 

донорами було вже передано близько 130 позицій інформаційних та комунікаційних технологій 
Департаменту кіберполіції [6]. 

Отже, інформаційна безпека є одним з основних напрямів проведення внутрішньої політики 

держави, оскільки інформаційні технології охоплюють усі сфери життя суспільства. Для того, щоб 

протидіяти кіберзлочинності, достатньо мати два необхідних компоненти, а саме: кваліфікованих 
спеціалістів та потужне обладнання. Проте ця, на перший погляд, проста формула не є дієвою в разі 

відсутності низки критеріїв, таких як: достатня заробітна плата, створення відповідних умов праці та 
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широкий спектр можливостей для кіберполіцейських. Хотілося б, щоб Україна, як одна з країн, в якій 
активно використовуються Інтернет-технології та кількість користувачів постійно зростає, мала у 

своєму розпорядженні активні способи захисту й протидії кіберзлочинності та якісно готувала 

кваліфікованих спеціалістів, котрі б завжди були напоготові для захисту інтересів держави [7]. 
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Найбільш актуальною проблемою глобалізації світового фінансового ринку є боротьба з 
легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та корупцією. 

Актуальність вивчення стану економічної безпеки, а саме загроз впливають на неї, полягає в 

тому, що економічна безпека в Україні знаходиться на низькому рівні внаслідок негативного розвитку 
факторів політичного, економічного і соціального характеру. Все це спонукає активно досліджувати 

дану проблему. 

Сьогодні корупція та відмивання коштів є однією з найголовніших проблем, що загрожують 

внутрішній економічній безпеці нашої держави. Розв’язання цих проблем є одним із пріоритетів для 
українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. 

Взагалі, ні в міжнародному, ні в вітчизняному законодавстві не існує єдино визначеного поняття 

стосовно «відмивання грошей». Під ним розуміють легалізацію протиправно отриманих грошових 
коштів та майна, що здійснюється шляхом різних маніпуляцій з «брудним» капіталом, внаслідок чого 

останній набуває статусу законного (легального), маємо на увазі методи і процедури, що дозволяють 

отримані в результаті незаконної діяльності кошти переводити в інші активи для приховування їх 
правдивого походження, дійсних власників або інших аспектів, що могли б свідчити стосовно 

порушення законодавства [1].  

Найчастіше різні способи “відмивання” грошей використовуються в таких випадках, як торгівля 

наркотиками і зброєю, шахрайство, терористична діяльність, вимагання, проституція, торгівля 
контрабандними та краденими товарами. Однак за своєю суттю “відмивання” грошей супроводжує 

будь-який злочин, мотивом якого є одержання доходу. 

http://safe-city.com.ua/kiberzlochynnist-u-vsih-yiyi-proyavah-vydy-naslidky-ta-sposoby-borotby/
http://safe-city.com.ua/kiberzlochynnist-u-vsih-yiyi-proyavah-vydy-naslidky-ta-sposoby-borotby/
https://projects.dt.ua/macrolevel/kiberzlochinnist-prihovana-i-yavna-zagroza-_.html
https://tsn.ua/politika/poroshenko-nazvav-odin-iz-prioritetiv-spivpraci-ukrayini-ta-nato-959043.html
https://tsn.ua/politika/poroshenko-nazvav-odin-iz-prioritetiv-spivpraci-ukrayini-ta-nato-959043.html
https://uk.bywiki.com/wiki/Кіберполіція_(Україна)
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/695?view=material
http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/695?view=material
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Згідно з іншими джерелами під поняттям «відмивання грошей» розуміють надання 
правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим 

майном, одержаними внаслідок вчинення злочину, тобто їх переведення з тіньової, неформальної 

економіки в економіку офіційну для того, щоб мати можливість користуватися цими засобами відкрито 
і публічно [2]. 

Щодо каналів походження «брудних» грошей, то у світовій практиці виділяють такі основні 

генератори грошових потоків: організовані злочинні угруповання, яким необхідно легалізувати кошти, 

отримані внаслідок торгівлі наркотичними речовинами, а також внаслідок здійснення іншої злочинної 
діяльності; терористичні угруповання, які використовують систему відмивання «брудних» грошей для 

отримання коштів на закупівлю зброї та техніки для ведення військових дій; так звані корумповані 

чиновники, що отримують «брудні» гроші у формі хабарів, коштів з державних соціальних фондів, а 
також привласнених позик міжнародних фінансових інституцій, отриманих у рамках фінансової 

допомоги [3]. 

Легалізація доходів практикується, найчастіше, організованими злочинними групами, що 

підвищує її латентність, оскільки такого роду групи мають злагоджено працюючий апарат нейтралізації 
соціального контролю, що забезпечує результативність вчинення кримінальних правопорушень. 

Професор В.В. Сухонос також дотримується думки, що подібні злочини вчинюються, в багатьох 

випадках, організованими угрупованнями, більшість з яких діють у трансграничному просторі. Вони 
злочинним шляхом викачують ресурси з державної економіки і відмивають їх за кордоном, в офшорних 

зонах. А потім капітал повертається в Україну, але злочинці вже виступають у ролі іноземних 

інвесторів [4]. 
Для того, щоб віднайти шляхи подолання даної проблеми, необхідно виділити загальні та 

спеціальні причини та умови, що сприяють поширенню даного.  

Так, під загальними причинами слід розуміти: нестабільність банківської системи, недоліки в 

роботі правоохоронних органів, слабку їх взаємодію з банками, комерційними, державними органами, 
високий рівень латентності легалізації. 

Серед спеціальних причин, що сприяють вчиненню даного злочину, необхідно відзначити 

відсутність належного практичного досвіду розслідування злочинів даного виду, існування офшорних 
зон, банківської таємниці, стрімкий розвиток телекомунікацій, що не полишило осторонь і фінансову 

сферу [5]. 

Відповідно до підрахунків експертів, 55% українського валового внутрішнього продукту 
виробляється в тіні, при цьому гроші через бюджет не спрямовуються на соціальні потреби: підтримку 

вчителів, медиків, пенсіонерів, армії. У країнах Балтії, наприклад, 43% ВВП розподіляється через 

бюджет, у Польщі – 49%, а в Україні через публічні фінанси розподіляється лише 23-29% внутрішнього 

валового продукту, що є значною проблемою, яка загрожує економічній безпеці нашої країни. 
Для зниження рівня тінізації економіки та легалізації «брудних» коштів Україна 

використовувала такі інструменти: удосконаленням чинного законодавства, лібералізацією правового 

поля для підприємства; зниженням рівня бартерних операцій; підвищенням якості використання 
бюджетних коштів, зокрема шляхом обмеження не грошових форм розрахунків з бюджетом та заборони 

бюджетних взаємозаліків, переходом на казначейську форму обслуговування бюджетних операцій; 

подоланням гіперінфляції та забезпеченням надійної грошової стабілізації, позитивних змін у структурі 

грошової маси зокрема зменшенням кількості грошей, що обертаються поза банками; здійснення 
заходів щодо впорядкування системи зайнятості населення, надання субсидій населенню на створення 

додаткових робочих місць для працевлаштування зареєстрованих безробітних тощо.  

З вищевказаного можна зробити наступні висновки, що процес відмивання грошових коштів в 
Україні максимально спрощений і має такі причини: недосконале чинне законодавство дозволяє, 

наприклад, за допомогою приватизації переводити великі суми готівки в активи; змішування понять 

офшорної зони та офшорної країни; відсутність законодавчо закріпленого переліку офшорних зон; 
неможливість здійснення контролю за міжнародними трансакціями; можливість відкриття та 

функціонування в Україні анонімних валютних рахунків [3]. 

Ці причини призводять до значної тінізації економічного обороту. Недостатність державних 

зусиль щодо її подолання призводять до викривлення принципів громадянського суспільства, формують 
негативний імідж України у світі, стримують надходження в країну іноземних інвестицій, не сприяють 

налагодженню торговельно-економічних стосунків українських підприємств із зарубіжними 

партнерами, стримують євроінтеграційні зусилля України. Все це об’єктивно зумовлює здійснення 
активних дій щодо детінізації економіки.  
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На сьогоднішній день найбільш поширеною соціально-політичною проблемою кожної країни є 
корупція, адже її вплив негативно відображується  на темпи розвитку економіки держави, систему 

державного управління та суспільні відносини в цілому. 

Демократизація суспільних відносин, входження України у світове співтовариство потребує 

нового погляду на проблему державного управління відповідно до стандартів, принципів і норм, 
вироблених світовою спільнотою. Корумпованість українського суспільства – одна з перешкод на 

шляху інтеграції України в європейський простір, яка потребує негайного подолання шляхом 

вдосконалення законодавства [1]. 
В нашій державі щодо боротьби з корупцією зроблено перші важливі кроки зокрема прийнято 

Закон України «Про запобігання корупції». За законом мають декларувати свої доходи державні 

службовці. Крім того антикорупційне законодавство регулює конфлікти інтересів державних 

чиновників і кримінальну відповідальність за надмірно дорогі подарунки. Україна потребує нових, 
більш дієвих змін в антикорупційному законодавстві, щоб пришвидшити входження до Європейського 

Союзу, тому Україні при прийнятті нових нормативно-правових актів та впровадженні ефективних 

шляхів боротьби з корупцією необхідно враховувати досвід інших країн [2]. 
Так, наприклад в США, накопичений практично найбільший досвід боротьби з корупцією, 

велику роль у протидії корупції в системі державного управління відіграє Міністерство юстиції США, 

яке розробляє національну стратегію протидії й здійснює методичне керівництво цією роботою. 
Головним підрозділом Міністерства юстиції, на яке безпосередньо покладено обов’язки з протидії 

організованій злочинності та корупції, є Федеральне бюро розслідувань (ФБР). 

Суттєву роль в організації протидії корупції відіграє Міністерство фінансів США, зокрема такі 

його структурні підрозділи: таємна служба, служба внутрішніх доходів, бюро з алкоголю, тютюну та 
вогнепальної зброї. 

До центральних відомств США, які здійснюють протидію корупції, також належать: митна 

служба, поштова служба, міністерство праці США, комісія з цінних паперів на біржах, 
Держдепартамент США, який здійснює діяльність щодо виявлення дипломатичного та економічного 

тиску на уряд країн-виробників наркотиків, Національна система перехоплення наркотиків на кордоні 

[1]. 
У повсякденному розумінні американців корупція пов’язується насамперед з державною 

службою. Дійсно, державні службовці володіють значним обсягом дискреційних повноважень, 

найчастіше діють безконтрольно, мають усі можливості використовувати посадове становище у своїх 

інтересах, а отже, всупереч інтересам держави. Законодавство про державну службу в США мало 
відрізняється від відповідного законодавства європейських країн та передбачає стандартні заборони та 

обмеження, що містяться в законах усіх демократичних держав. 

Так, як і в українському законодавстві, американські державні службовці повинні щорічно 
подавати декларацію з докладним описом свого майна, а саме повинні вказати повний заробіток, 
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дивіденди, відсотки за вкладами, доходи від рухомого й нерухомого майна; фінансові й інші доходи, 
отримані від неурядових організацій; відомості про оплату транспортних та інших пов’язаних з ними 

витрат; подарунки, отримані від будь-яких організацій, зокрема, у вигляді оплати транспортних витрат, 

харчування, проживання, пригощання в ресторанах тощо; фінансові та інші зобов’язання, 
заборгованості за ними. 

Низький рівень корупції в США є результатом також того, що кожне відомство, яке входить до 

системи виконавчої влади, має спеціально призначеного працівника, якому належить координувати й 

контролювати дотримання посадовими особами, які, наприклад, можуть реалізовувати свої фінансові 
інтереси, беручи участь у справах, на успіх яких можуть вплинути рішення, що приймаються такими 

посадовими особами в ході виконання ними своїх службових обов’язків.  

Американським службовцям категорично забороняється у будь-якій формі приймати подарунки 
від будь-яких осіб чи групи осіб, які домагаються від них здійснення офіційних дій, або мають з ними 

будь-які спільні справи чи здійснюють діяльність, що регулюється органом, у якому працюють ці 

службовці. Вартість подарунків, отриманих посадовими особами з інших джерел (у тому числі від 

родичів) протягом календарного року не повинна перевищувати в сукупності 300 дол. Отримавши 
подарунок вище зазначеної вартості, державний службовець протягом 60 днів повинен здати його до 

відповідного органу відомства [3]. 

Як свідчить міжнародний досвід, на практиці розрізнити подарунок та хабар між собою досить 
важко, тому питання отримання та передачі подарунків публічними службовцями, з метою запобігання 

виникненню корупційних проявів у їх діяльності, повинно бути обов’язково врегульовано на 

законодавчому рівні. 
Доречним у цьому випадку є використання досвіду Сполучених Штатів Америки, де 

подарунком вважається все, що може бути виражено у грошовому еквіваленті, а саме: гроші, товари, 

різноманітні послуги (наприклад, такі як подорожі, проживання в готелі, харчування, оплата навчання 

тощо). 
Тому для запобіганню так званого «замаскованого» хабара під виглядом подарунка, необхідно 

перейняти досвід законодавства США, а саме прийняти відповідний закон, який чітко встановлював 

перелік подарунків та винятки з них. Також позитивним досвідом щодо запобігання корупційним 
проявам серед посадових осіб державних органів, так як і в США потрібно призначити спеціальну 

посадову особу, яка в даному держаному органі чи установі здійснювала б нагляд та контроль за 

корупційними схемами працівників, при цьому ця особа повинна взаємодіяти з органами по боротьбі з 
корупцією та повідомляти про корупційні прояви, тим самим запобігти іншим незаконним проявам. 

Таким чином, досвід країн світу щодо запобігання та протидії корупції, зважаючи на специфіку 

системи їх державного управління, становить певний інтерес для України. Такі напрацювання можуть 

використовуватися у практичній діяльності вітчизняних державних органів, покликаних боротися з 
корупцією, а також при розробці нормативно-правових актів, спрямованих на зменшення впливу 

корупції у сфері державного управління.   
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СЕКЦІЯ 5 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ 

КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ОРГАНАМИ МВС УКРАЇНИ 
 

 

Роль та місце засобів масової інформації у застосуванні методів 

кримінального аналізу органами МВС України 

 

Абдулькерімов І.Ш. 
 студент 2 курсу магістратури факультету № 2  

Навчально-наукового інституту заочного 

 та дистанційного навчання ОДУВС 

Янковий М.О. 

 кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри криміналістики  

 судової медицини та психіатрії ОДУВС 
 

У наш час засоби масової інформації (далі – ЗМІ) сформувались в окремий соціальний 

інститут, який значною мірою спроможний впливати на розвиток усього людства. Як важливий 
інститут демократії, засіб реалізації принципу гласності, вираження суспільної думки, сучасні ЗМІ 

здійснюють значний вплив і на сферу правопорядку, у тому числі на діяльність правоохоронних 

органів, покликаних протидіяти злочинності. Особливої ваги взаємовідносини між правоохоронними 

органами та ЗМІ в нашій державі набувають у період становлення демократії та розбудови правової 
держави.  

Нажаль, майже в кожному сучасному підручнику з криміналістики про можливості 

використання допомоги ЗМІ під час розслідування кримінальних правопорушень зазначається, 
переважно, кількома реченнями, в той час, як діяльність слідчого постійно протікає у певному 

інформаційному середовищі, змістовним аспектом якого стає доказова інформація. Тому можна 

сказати, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, перебуває також у певному комунікативному 
середовищі. Його діяльність повинна спиратись на знання комунікативних закономірностей оскільки 

вона є різновидом соціальної діяльності, а отже, до неї залучається велика кількість людей. Це свідки, 

потерпілий, підозрюваний, експерт, поняті тощо, із якими слідчому необхідно спілкуватись як прямо, 

так і опосередковано. Як справедливо зазначається в криміналістичній літературі, одержання слідчим 
будь-якого виду інформації, навіть за відсутності безпосереднього міжособистісного спілкування, все ж 

таки відбувається в умовах спілкування опосередкованого, в умовах комунікації [1, с. 33]. 

На сьогодні цілим рядом проведених наукових досліджень, основою яких виступає теорія 
комунікації, накопичено достатньо знань і досвіду в цій сфері, які після вивчення та аналізу можна 

ефективно використовувати в слідчій діяльності, зокрема, у застосуванні методів кримінального 

аналізу. 
Відправною точкою досліджень у зазначеному контексті є думка Р.С. Бєлкіна про те, що 

основною тенденцією розвитку криміналістичної теорії буде розробка наукових основ використання 

сучасних досягнень інших наук для підвищення ефективності кримінального аналізу [2, с. 236]. Тому 

доцільним і зрозумілим стає міждисциплінарний підхід до проблеми використання масово-
комунікаційних зв’язків у застосуванні методів кримінального аналізу. Для успішного проведення 

розшукових заходів у конкретних умовах необхідне залучення спеціалістів з інших галузей знань, що 

займаються вивченням проблем комунікації, масово-інформаційної діяльності, сталі та постійні зв’язки 
з різними ЗМІ. Також є потреба у розробці спільних програм діяльності під час проведення 

комунікативних заходів, які мають бути ретельно спланованими, чітко визначатись їх стратегія й 

тактика. Тільки тоді можливе отримання запланованих, а не випадкових результатів. 

Вирішуючи завдання розшукового характеру, слідчому досить часто доводиться перебувати в 
невизначеному інформаційному середовищі. Здолати ситуацію інформаційної невизначеності 

проведенням тільки слідчих (розшукових) дій не вдається. На нашу думку, ситуацію пасивного 

очікування отримання корисної інформації щодо об’єкта розшуку, позитивна зміна якої досить часто 
випадкова, можна в багатьох випадках замінити на активні дії слідчого із використанням 

комунікативних зв’язків з населенням, із залученням до цього різних ЗМІ. Адже особа, яка вчинила 

злочин і розшукується, залишається жити й працювати в соціальному середовищі. Намагаючись 
уникнути відповідальності за скоєний злочин, вона може змінювати місце проживання, роботи, спосіб 
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життя, оточення. Однак вона все одно вимушена спілкуватись, контактувати з іншими людьми, 
відвідувати магазини для купівлі продуктів харчування, звертатись по допомогу (поранення, хвороба, 

переховування знарядь вчинення злочину й предметів, здобутих злочинним шляхом тощо). Тобто 

спостерігати особу, яка розшукується, може будь-хто, не знаючи про скоєння нею злочину. Між цією 
особою та іншими людьми відбуваються як вербальні, так і візуальні контакти. Тому встановлення 

двостороннього зв’язку з населенням за допомогою засобів масової інформації стає важливим для 

застосування методів кримінального аналізу та встановлення місцезнаходження об’єкта розшуку. 
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Інформатизація різних сфер життя сучасної людини набуває все більшого значення. Послуги 
деяких інформаційних систем для багатьох жителів нашої країни стали не тільки доступними, а й 

необхідними. Прикладами тому є банківська сфера послуг, фінансова сфера (зокрема системи 

розрахунків, платежів) та інше. 
Медична галузь завжди була найбільш передовою і пріоритетною для багатьох країн і її 

актуальність зростає з кожним роком. На наш погляд використання в медичних установах 

інформаційних систем сьогодні є необхідним. Але впровадження цих систем повинно бути спрямовано 

на медичну допомогу людині, а не використовувати комерційні інтереси тих, хто їх впроваджує та 
використовує. Тільки в такому випадку можна досягнути організації єдиної медичної мережи в нашої 

країні. Тому аналіз створення в Україні єдиної медичної інформаційної системи з універсальною 

платформою і розгалуженою архітектурою є досить актуальним і перспективним напрямком в даній 
сфері. 

У багатьох медичних установах існує проблема – це відсутність будь-якої централізованої 

системи контролю та обліку пацієнтів, їх захворювань і призначень [1, 2]. Тому метою став аналіз 
необхідності та можливості створення вітчизняної розподіленої системи контролю та обліку медичних 

даних пацієнтів для медичних закладів з подальшою розробкою її технічного і програмного 

забезпечення. Тут видна необхідність вирішення питань інформативності та доступності з різного типу 

технічних засобів, збереження та захисту отриманої інформації, конфіденційності особистих даних 
кожного пацієнта, розробка екстреного та особистого способів доступу до повної або часткової 

інформації.  

На даний момент ситуація накопичення інформації має декілька варіантів застосування. У 
першому – це використання всім відомої «медичної картки», яка знаходиться або у самого пацієнта, або 

в архіві, або зовсім відсутня чи втрачена. 

Другий варіант – використання комерційної медичної інформаційної системи. Основними 
недоліками цих систем є високий рівень залежності від компаній розробників та повна закритість 

продуктів на рівні програмного забезпечення. Також досить важливо що використання таких систем є 

прерогативою приватних медичних закладів, так як на рівні законодавства ми не маємо нормативних 
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документів що до медичної інформатики. Важливо розуміти що на рівні держави при використанні 
таких систем необхідна єдність і повна узгодженість. Повністю бракує централізованого державного  

управління, оскільки програмні продукти різних розробників, стандарти з якими вони керуються не 

узгоджені між собою. Мають різницю форми документів та довідок, тому інформація в різних системах 
може відображатися невірно. 

Рішення, що приймаються лікарями, безпосередньо залежать від швидкості, повноти та 

достовірності отриманої інформації. Що можна застосовувати для конкретного пацієнта, а що 

протипоказано – про це думає будь-який лікар швидкої допомоги. Тут стає актуальною необхідність 
наявності баз даних для надання екстреної медичної допомоги. Адже від будь-якої найдрібнішої 

особливості, що впливає на прийняття рішення в кінцевому рахунку, завжди залежить здоров’я та життя 

пацієнта. Впровадження системи «Сімейного лікаря», десь і передбачає накопичення інформації про 
пацієнта, для полегшення прийняття лікувального рішення. 

Якщо поглянути на західну медицину, ситуація куди краща, однак не ідеальна. В основу роботи 

покладено ряд стандартів. Перший – це ISO/IEC 9075 (1-4,9-11,13,14): 2008. Це група стандартів, яка 

описує мови запитів для баз даних і правила роботи з системами обробки інформації. Другий – це ISO 
standard 12052: 2006 "Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) 

including workflow and data management" [3]. Цей стандарт з галузі медичної інформатики описує 

правила обміну діагностичними зображеннями між діагностичним обладнанням. 
З огляду літератури відомі далеко не одноразові факти застосування інформаційних систем в 

галузі медицини, метою яких є формування бази даних медичних обстежень людини та відомостей про 

її лікування. Пропозиції розгортання подібних систем мають місце і в нашій країні. Проведений аналіз 
показав, що у даний час найбільш поширеними є такі стандарти: EDIFACT, DICOM, xDT, HL7/CDA [1]. 

На сайтах інтернету вже є чимало пропозицій про створення таких систем. Однак кожен із застосованих 

в них стандартів має як свої переваги, так і недоліки. 

З базами даних на сьогоднішній день в більшості випадків все досить ясно, без них не 
обходиться практично жодне рішення комп’ютеризації. Так само існує безліч, як відкритого, так і 

платного програмного забезпечення, яке можна застосовувати в роботі систем. Тут на вибір може 

вплинути тільки необхідність отримання найбільш дешевого кінцевого продукту та можливість його 
суміщення з обладнанням, що використовується. 

Зараз все частіше використовується стандарт DICOM [2]. Цей стандарт описує створення, 

зберігання, передачу в області візуалізації медичних зображень і документів обстежених пацієнтів. Він 
дає певну свободу виробникам медичного обладнання в питанні формування та передачі діагностичних 

зображень, чим останні активно користуються, змушуючи купувати саме їх сервера для обробки даних. 

Існують і аналоги, що поширюються як відкрите програмне забезпечення, і дозволяють обробляти дані, 

не переплачуючи за торгову марку. Тут не можна не відзначити наявні проблеми, наприклад, з 
сумісністю. 

Нами проведено аналіз і ведеться розробка системи, що поєднує вирішення питань безпеки, 

надійності і зручності отримання даних для медичного персоналу. Також проведено пошук рішень з 
можливістю резервування, миттєвої передачі і довгострокового зберігання. Чимало уваги приділяється 

розробці основи, на якій буде базуватися дана розподілена система.  

Багато уваги вимагає збереження конфіденційності особистих даних пацієнтів. Однак тут є 

проблема, з одного боку це наповнення бази як можна повною інформацією, а з другого боку – 
можливість мобільного та швидкого доступу до неї лікарями, наприклад, швидкої допомоги. Тобто є 

необхідність розділення інформації в базі на загальну та  екстрену. Сьогодні існує чи мало способів 

кодування доступу до повної інформації. В таки способи, наприклад, працюють системи доступу в 
банківської мережі. Можна мати особисту картку з номером, кодом та паролем. Можна просто 

отримувати доступ за закріпленим номером мобільного зв’язку. Але такий захист не дуже підходить 

для екстреного доступу. Таку інформацію без особистого підтвердження можна отримати, коли є 
браслет з штрих кодом доступу. Для отримання повної інформації можна використовувати інші способи 

[4]. 

З погляду на економічну ситуацію в країні, середній рівень заробітної плати, купівельний попит 

населення і ряд інших фінансово-економічних чинників, можна з впевненістю говорити, що придбання 
послуг в подібних медичних установах далеко не кожному по кишені. 

Універсальність платформи необхідна для того, щоб медичні установи, які вже використовують 

медичні інформаційні системи, особливо у випадках, коли використовувана система є більш 
функціонально досконалою, могли б безперешкодно приєднатися до єдиної медичної інформаційної 

системи України, в рамках можливого (позначеного) доступу. Такий підхід може бути особливо 

ефективний в частині обміну інформацією між установами, але при цьому не повинно бути обмежень в 
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складності і розгалуженості власної системи конкретного лікувально-медичного закладу. До того ж 
універсальність платформи з мінімальним набором функціональних можливостей на стадії 

впровадження повинна забезпечити відносно низьку її вартість і, як наслідок, загальнодоступність, 

дозволити поетапне вдосконалення медичної інформаційної системи. Та й коштувати така система буде 
набагато дешевше, а значить, буде і більш доступною для широкого кола медичних установ. 

Висновки. Розробляється комплекс вимог до матеріально-технічної бази, де основними 

вимогами вважаємо: безпеку зберігання даних, можливість і необхідність резервування даних, високу 

швидкість доступу, зручність і широку інформативність для медичного персоналу, «всеїдність» по 
відношенню до DICOM зображень різних виробників, надійність, сумісність з різними типами 

устаткування, дешевизну і можливість повсюдного використання. Системний підхід до медичного 

документообороту дозволяє спрощувати обмін інформацією при різних ситуаціях лікування пацієнтів. 
Безумовно, в усіх випадках використання системної бази даних існує важлива проблема – забезпечення 

лікарської таємниці та нерозголошення особистих даних кожного пацієнта. 

Одним з напрямків вирішення питання про приєднання до єдиної медичної інформаційної 

системи України для бюджетних організацій може бути централізоване фінансування. Але, перш ніж 
процес буде «запущено», повинна бути підготовлена законодавча платформа у вигляді діючого (-их) та 

новостворених ДСТУ, гармонізованих з міжнародними стандартами; розроблено механізми приєднання 

з урахуванням технічних можливостей, профілю установи, переліку послуг, що надаються, клієнтської 
бази і т. п.; формалізовані ініціативи створення і впровадження медичної інформаційної системи 

України в рамках чинного законодавства. 
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Поведінка людини завжди знаходить відбиття в навколишньому середовищі у вигляді 

комплексного особисто-регуляційного сліду. Як справедливо зазначається у криміналістичній 

літературі, поведінковий слід завжди присутній на місці події і містить у собі досить великий обсяг 
криміналістично значимої інформації про особу злочинця [1, с. 75]. Сутність тієї чи іншої події у 

звичайних умовах є адекватним відображенням відповідних слідів або обставин. У випадку 

інсценування дії зацікавлених осіб не відбивають сутності події, а суперечить їй (тобто, сутності); має 
місце порушення істотних причинних зв’язків, що в свою чергу викликає сумнів про природність 

їхнього утворення й відображення. Саме застосування методів кримінального аналізу наявного 

комплексу слідів дозволяє звернутися до таких категорій діалектики пізнання як сутність і явище, що, 

на нашу думку, дає змогу об'єктивно обґрунтувати версію про можливе протиріччя сутності події 
злочину тому явищу, яке ми спостерігаємо в процесі виявлення злочину і розслідування. На користь 

наведеного слід також зазначити, що позиції вчених щодо інсценування сходяться в тому, що як би 

http://esemi.org.ua/uk/publications/24–2009–06–23–09–39
http://esemi.org.ua/uk/publications/24–2009–06–23–09–39
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мистецьки й витончено винний не використовував заходи для приховування злочину чи його окремих 
елементів, як би правдоподібно він не поводився при цьому, завжди існують об’єктивні й суб’єктивні 

чинники, що перешкоджають прихованню істини [2, с. 185]. 

Також у криміналістичній літературі прямо вказується на неможливість відповідності картини 
інсценованої події справжній: і в механізмі утворення слідів, і в змісті події, і в умовах, і в кінцевому 

результаті всіх дій особи, яка маскує злодіяння [3, с. 40]. В. А. Овєчкін, наприклад, підкреслює, що у 

штучно створеній обстановці місця події неминуче знаходяться деталі, які суперечать побудованому на 

детальному кримінальному аналізі цієї обстановки припущенню слідчого про перебіг події внаслідок 
того, що створити дійсну обстановку місця відповідної події можна лише тоді, коли буде вчинена сама 

ця подія [4, с. 88].  

До суб’єктивних чинників можна віднести те, що злочинець, як правило, має лише 
фрагментарне уявлення про інсценовану подію. Крім того, у зв’язку з учиненням кримінального 

правопорушення він може знаходитися в особливому емоційному психічному стані і тому бути не 

цілком завбачливим при створенні інсценування, не володіти спеціальними знаннями, не мати в 

розпорядженні необхідних технічних засобів тощо. 
Виявити інсценування нерідко буває дуже складним завданням, тільки інколи воно нібито 

знаходяться на поверхні і може сприйматися візуально. Важлива роль у його виявленні належить 

умовиводу слідчого як результату застосування методів кримінального аналізу. У вирішенні таких 
завдань переважне місце належить рефлексивному мисленню й управлінню, де перше передбачає 

програвання уявної моделі інсценування, аналізованого слідчим як справжня подія, а друге припускає, 

що створена структура інсценування керує мисленням слідчого, акцентуючи останнє на фактах та 
обставинах, найбільш переконуючих його у відповідності дійсних обставин висунутій і підказаній 

злочинцем версії. На цьому підґрунті будується та розумова платформа, на якій зводиться хибне, 

помилкове уявлення. 

Необхідно пам’ятати, що в основі інсценування місця події лежить рефлексивне мислення, яке 
дозволяє керувати уявними процесами, а отже, діями конфліктної сторони. Таким чином, за наявності 

інсценування, злочинець намагається рефлексивно управляти слідчим у процесі огляду ним місця події.  

При цьому зацікавлена особа (злочинець) має на меті ввести слідчого в оману щодо події, яка фактично 
відбулася на певному місці, викликати помилкове припущення про існування іншої події й у такий 

спосіб приховати істину.  

Таким чином, підводячи деякі підсумки, слід зазначити, що основна складність кримінального 
аналізу злочинних подій полягає у тому, що при їх виявленні виникає потреба в застосуванні логічних і 

порівняльних прийомів встановлення характеру і зв’язків сумісних чи несумісних ситуаційних 

процесів, супутніх розслідуваній події, а також з’ясування, яким саме реальним явищем (сумісним чи 

несумісним з подією) було викликане їх відображення. 
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Сучасні глобалізаційні процеси у поєднанні з інтенсивною інформатизацією зумовлюють низку 

динамічних явищ, що визначають пріоритетність напрямів державної політики у сфері забезпечення як 

національної безпеки загалом, так і кожної з її складових зокрема. Сьогодні інформаційна сфера складає 
інтегруючу основу життєдіяльності суспільства, а забезпечення інформаційної безпеки визнається 

одним із фундаментальних чинників його подальшого розвитку. За таких умов особливого значення 

набуває нейтралізація негативного впливу та подолання суспільно небезпечних явищ, що мають прояви 

в інформаційній сфері, одним з яких є кіберзлочинність. 
Важко переоцінити суспільну шкідливість кіберзлочинності, враховуючи такі її характеристики 

як транснаціональність, латентність, динамічність темпів зростання та трансформацій, анонімність, 

масштабність наслідків, тощо. Аналіз запобіжної діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн у 
сфері протидії кіберзлочинності свідчить про її недостатню ефективність. 

Підтвердженням цього є неконтрольований розвиток способів вчинення злочинів з 

використанням кіберпростору, таких як розповсюдження 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 і це 

далеко не повний перелік злочинів в досліджуваній сфері. У зв’язку з цим у правоохоронних органів 

виникла нагальна необхідність у реорганізації та вдосконаленні методів протидії кіберзлочинам. 
Одним із таких методів щодо застосування сучасних технологій у сфері розкриття, 

розслідування злочинів та прийняття при цьому найбільш оптимальних рішень став кримінальний 

аналіз. 
Відзначимо, що кимінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, 

яка полягає в ідентифікації та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв’язків між інформаціями 

(відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних 

джерел, їх використанням в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх 
аналітичної підтримки [1, с. 82].  

У ході кримінального аналізу забезпечується цілеспрямований пошук, виявлення, фіксація, 

вилучення, упорядкування, аналіз та оцінка кримінальної інформації, її представлення (візуалізація), 
передача та реалізація. 

Практичне застосування оперативно-розшуковими підрозділами органів Національної поліції 

України методу кримінального аналізу у протидії злочинності в цілому, і кіберзлочинності зокрема 
підтвердило його високу ефективність у багатоепізодних провадженнях, що охоплювали велику 

територію, включали значну кількість подій і суб’єктів злочинного угруповання зі складною 

структурною побудовою. Зауважимо, що традиційні методи відстеження та асоціювання фактів у цих 

випадках були недостатньо ефективними. 
Проте, вивчення різноманітних аспектів застосування кримінального аналізу в діяльності 

оперативних підрозділів Національної поліції дає підстави виділити низку таких проблемних питань 

щодо: 
— необхідності подальшої розбудови нормативно-правової бази у сфері використання 

кримінального аналізу в органах Національної поліції України; 

— неналежного рівня використання можливостей кримінального аналізу в оперативних 
органах Національної поліції; 

— недостатньої забезпеченості оперативних підрозділів сучасною оргтехнікою, 

комп’ютерним програмним забезпеченням та перш за все методами кримінального аналізу в протидії 

кіберзлочинам; 
— формування відповідних інформаційних банків даних тощо. 

Таким чином, для подальшого розвитку і впровадження кримінального аналізу в правоохоронну 

практику нашої держави доцільно проводити його розбудову за наступними напрямами: 
— забезпечення стабільного фінансування; 
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— постійне підвищення кваліфікації кримінальних аналітиків; 
— необхідність постійної розробки нових та модернізації наявних технічних засобів, 

запровадження інноваційних технологій у практичну діяльність Національної поліції щодо протидії 

кіберзлочинам; 
— розширення географії застосування кримінального аналізу як позитивного фактора у 

протидії кіберзлочинності тощо. 

Викладене не охоплює всіх проблемних аспектів створення та розвитку кримінального аналізу в 

національному правовому полі, однак дає підстави для здійснення подальших наукових розробок. Варто 
також погодитись із висновками вчених [2, с. 24], які вважають, що дослідження засад кримінального 

аналізу як позитивного досвіду застосування аналітичних інструментів у сфері протидії 

кіберзлочинності країнах Євросоюзу доцільно покласти в основу розробки теоретико-методологічних 
засад його прикладного використання в національну кіберпросторі. 

Успішна реалізація та впровадження нових методів кримінального аналізу дасть можливість у 

майбутньому поширити її на всю систему Національної поліції України та активно використовувати 

аналітичні способи і прийоми, завдяки яким можливо забезпечити виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності, створить передумови для більш ефективного виконання суб’єктами оперативно-

розшукової діяльності своїх завдань і правоохоронних функцій, що, своєю чергою, сприятиме 

підвищенню ефективності протидії кіберзлочинності.  
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Значення кримінального аналізу неможна недооцінювати у сучасній Україні. Зростання 
злочинності в державі викликано переломним періодом її розвитку [1, с. 3].  

За своєю сутністю, кримінальний аналіз передбачає аналізування різних параметрів, завдяки 

яким можна передбачити та дізнатися активність злочинця, координати можливого перетину жертв зі 

злочинцем, отримати статистичні данні щодо місць найбільшого скоєння злочинів, які саме потребують 
підвищеної уваги правоохоронців,  данні щодо злочинів, які найчастіше скоюються в тому, чи іншому 

районі. Постає питання: чим саме корисний кримінальний аналіз і що він дає? Кримінальний аналіз 

значно підвищує розкриття злочинів, створює превентивну стратегію та тактику, покращує безпеку 
населення, інформує громадськість, оптимізує внутрішні процеси [2]. За його допомогою на якісно 

новому рівні можуть бути висунені оперативно-розшукові та слідчі версії, плановані заходи щодо їх 

опрацювання.  Так як в нормах Кримінального кодексу сформульовані завдання, підстави та принципи 
кримінальної відповідальності, встановлено, які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами, які 

покарання можуть підлягати застосуванню до осіб, що їх вчинили [1, с. 35], аналіз – допомагає саме 

притягнути суб’єктів злочину до кримінальної відповідальності та забезпечити належну караність 

злочинців. 
Щодо інновацій у кримінальному аналізі в Україні, фахівці  Національної поліції зробили крок 

вперед створивши RICAS.  RICAS - Realtime intelligence crime analytics system. Це унікальна 
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інтелектуальна система кримінального аналізу даних, яку розробили у Харкові, вона об’єднала в 
єдиному просторі відображення основних і найбільш передових методів і методик кримінального 

аналізу та аналітичного пошуку в реальному часі, що дозволяє значно підвищити ефективність і 

результативність розкриття злочинів по гарячих слідах і нерозкритих раніше злочинів. Аналітична 
робота в системі виконується в автоматизованому режимі: на першому етапі по запиту, що надійшов в 

систему за допомогою розроблених алгоритмів аналітичного пошуку, автоматично здійснюється пошук, 

результати якого відображаються в текстовій формі і на географічній карті. На другому етапі, 

оператором, в ручному режимі, здійснюється візуальний аналіз отриманих даних і приймається 
остаточне рішення або системі задаються додаткові уточнюючі запити [3]. 

Тому, ми можемо спостерігати реальний прогресс у галузі кримінального аналізізування, але 

треба знати які саме переваги надасть подальший розвиток аналізуючих кримінальних систем та 
кримінального аналізу в цілому. Це, по-перше, створення власних джерел даних та цілісної системи для 

проведення аналітичної роботи, автоматичний інтелектуальний аналіз, який значно спрощує велику 

кількість процедур, які треба було виконувати власноруч, єдина точка доступу до поліції та звязки з 

громадськістю. 
Можна зробити висновок, що сучачний світ ставить пред нами нові вимоги, правила та виклики, 

які ми повинні змінювати ідучи у ногу з часом. Саме тому – треба розвивати систему в цілому, 

переймати досвід і розвиватися разом, задля безпеки та спокою суспільства та нашої держави. 
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Рушійною силою світових процесів є інформація, при цьому у сфері боротьби зі злочинністю та її 

запобігання необхідно приймати рішення на основі точної та актуальної інформації. Це – визначальний 

чинник, який зумовлює досягнення позитивного результату і дозволяє всім працівникам органів 

правопорядку, які ведуть боротьбу зі злочинністю, бути на крок попереду злочинців. Тому вже недостатньо 
мати лише первинну інформацію. Дані необхідно збирати, зіставляти та інтерпретувати, з метою проведення 

оцінювання, прогнозування, створення рекомендацій та висновків. Іншими словами, відразу після 

отримання інформації у первинній формі відповідні спеціалісти повинні провести її через аналітичні рівні, 
щоб створити оперативно-аналітичну інформацію. 

Поліцейська аналітична діяльність – це модель аналітичної діяльності, що сконцентрована на 

допомозі у прийнятті рішень для працівників органів правопорядку, базуючись на процесі аналізу 
інформації та поширенні даних. [1] 

Оперативно-аналітичний цикл є базовою основою поліцейської аналітичної діяльності як результат 

збирання даних, їх структурування, оцінки та аналізу. Цей процес може бути виконаний з використанням 

комп’ютерного програмного забезпечення, що дозволяє спростити збирання даних. Для того, щоб 
інформація набула статусу оперативно-аналітичної, вона повинна бути аналізована досвідченим аналітиком 

із застосуванням спеціальних методик. Простіше кажучи, це модель поліцейської діяльності, згідно з якою 

оперативно-аналітична інформація слугує підставою для проведення операцій або розслідувань, а не 
навпаки. 

Надаючи аналітикам можливість опрацьовувати дані про злочини, працівники органів 

http://ricas.org/uk/
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правопорядку отримують можливість використовувати готовий оперативно-аналітичний продукт, а не 
первинну інформацію. При цьому вони отримують такі переваги: по-перше, продукт окреслює 

конкретно тенденції злочинності не лише за географічною ознакою, а й у часових рамках; по-друге, у 

зв’язку з тим, що продукт надає можливість мати більше інформації щодо місць ймовірного скоєння 
злочинів, більше часу та зусиль можливо витратити на попередження скоєння злочинів; по-третє, 

оскільки час витрачається більш продуктивно, співробітники мають більше можливостей у наданні 

допомоги своїм колегам у разі потреби. 

Прикладом впровадження нової інтелектуальної моделі поліцейської діяльності, керованої 
аналітикою є аналітичний продукт, який запроваджений у м. Харків де була проведена оцінка ІТ-

додатку «Інтелектуальна система кримінального аналізу у режимі реального часу» (R.I.C.A.S.). 

Система RICAS розроблена для відображення та аналізу даних та інформації, які містяться в системі 
«АРМОР» та в інших базах даних, і є інструментом, який забезпечує швидке прийняття рішень. Додаток 

доступний у публічному та обмеженому режимі. Останній доступний лише підрозділам поліції, за 

допомогою використанням VPN-з’єднання за протоколом шифрування SSL. 

Ця система може забезпечити доступ до наступних баз даних та інформації: бази даних поліції 
про скоєні злочини, інформація кримінального характеру та реєстрації подій, GPS-даних, даних про 

безвісно зниклих осіб та осіб, що перебувають у розшуку, та осіб, які відбували покарання, державні 

реєстри тощо. Зазначений обсяг інформації можна використовувати у поєднанні з різними видами 
інших даних та інформації, зображеннями, що свідчать про скоєння злочину або порушень 

громадського порядку, введеними в систему в ручному режимі працівниками правоохоронних органів, а 

також забезпечений доступ до камер відеоспостереження, встановлених у місті, в режимі реального 
часу. 

Пошук (вибірка) необхідної інформації здійснюється за допомогою декількох опцій шляхом 

індексації зі всього контенту системи RICAS, що забезпечує швидкий та точний пошук інформації для 

аналізу. 
Система має декілька стандартних аналітичних опцій. Користуючись цією системою, аналітики 

поліції Харкова можуть проводити базовий аналіз, готувати звіти щодо профілю підозрюваних та рівня 

злочинності на окремих територіях.  
Безумовно, цю систему можна використати на державному рівні в якості платформи для 

аналітичного супроводу та підтримки процесу прийняття рішень разом з іншими аналітичними IT-

системами. Однак існує проблема, яка полягає у відсутності процедур та робочих методологій у сфері 
збирання, оброблення, аналізу та, що не менш важливо, поширення/розповсюдження даних/звітів.  

Крім того, невідомо яким чином аналітичні звіти, підготовлені з використанням системи RICAS 

будуть відповідати стандартам та процедурам, передбаченим моделлю поліцейської діяльності, 

керованою аналітикою. Необхідно врахувати цей аспект під час розвитку та розбудови або можливого 
впровадження цього програмного забезпечення на національному рівні. 

Ця платформа була розроблена для використання через мережу Інтернет. У зв’язку з чим 

вбачається, що відсутні чіткі процедури доступу до персональних даних. Також вбачається, що не 
застосовується принцип «необхідних знань» (принцип службової необхідності) тоді, коли йдеться про 

доступ до певної категорії даних. 

Ще однією проблемою може виявитися сумісність цієї системи з іншими системами. Функція 

імпорту даних системи RICAS інтегрована в цю систему і є напівавтоматичною (потребує додаткового 
програмного забезпечення на етапі зіставлення даних з іншими системами). 

Система «ОРІОН» містить всю інформацію з обмеженим доступом (грифом) з агентурних 

повідомлень та оперативно-розшукових справ. Лише 5 осіб на рівні Центрального апарату мають 
доступ до цієї системи, і лише ці особи мають право вносити в цю систему та обробляти з її допомогою 

інформацію, зібрану у паперовій формі. У тому разі, коли у оперативних департаментів виникає 

необхідність у отриманні даних та інформації щодо об’єктів/фігурантів, внесених у систему «ОРІОН», 
вони повинні надіслати письмовий запит до Департаменту інформаційної підтримки. 

Що стосується робочих процесів та доступу до інформації на регіональному рівні, тут склалася 

така ж сама ситуація, що й на національному рівні, але доступ до даних та інформації гарантовано 

надається лише тому регіону, якому вони належать. Якщо підрозділ регіонального рівня бажає 
отримати дані та інформацію національного рівня, до Департаменту інформаційної підтримки 

надсилається відповідний письмовий запит. 

Система «АРМОР» містить всі дані та інформацію, зібрану всіма підсистемами департаментів: 
звіти про правопорушення, стислі результати огляду місця події, інформацію про осіб, що перебувають 

у розшуку, незначні інциденти, ДТП тощо. Адміністрування та супровід системи «АРМОР» також 

здійснює Департамент інформаційної підтримки, при цьому департаменти мають доступ лише до 
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інформації, зібраної в їхніх підсистемах. Доступ до інших даних та інформації в системі здійснюється 
через Департаменту інформаційної підтримки. 

Відтак, перспективність подальшого розвитку інтелектуальної моделі поліцейської діяльності, 

керованої аналітикою вбачається в розробці теоретико-методологічних засад його прикладного 
використання. Успішна реалізація та впровадження нових методів кримінального аналізу дасть 

можливість у майбутньому її поширити на всю систему Національної поліції України та активно 

використовувати аналітичні способи та прийоми, завдяки яким можливо забезпечити виконання завдань 

органів досудового розслідування щодо ефективного розслідування кримінального провадження, 
створить передумови для більш ефективного виконання суб’єктами оперативно-розшукової та слідчої 

діяльності своїх завдань та правоохоронних функцій, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню 

ефективності протидії злочинності. 
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Метод «SWOT-аналіз» як інструмент стратегічного планування під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень: характеристика та алгоритм проведення  
 

Ісмайлов К.Ю. 

кандидат юридичних наук, майор поліції 
завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Професор Кеннет Эндрюс представив у 1963 році абревіатуру «SWOT» (сильні сторони; слабкі 
сторони; можливості; загрози), в якій структурував знання про поточну ситуацію і тенденції розвитку 

[1].  

Сутність методу «SWOT-аналіз» - це стратегічне планування (конструювання стратегій) 
розслідування, що полягає у виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації та 

поділ їх на чотири категорії:  

- strengths (сильні сторони); 
- weaknesses (слабкі сторони); 

- opportunities (можливості); 

- threats (загрози). 

«SWOT-аналіз» доцільно застосовувати при розслідуванні великих за обсягом інформації 
кримінальних проваджень, а саме злочинів проти основ національної безпеки України (ст.ст. 109-114 

КК України), злочинів у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-235 КК України), злочинів проти 

громадської безпеки (ст.ст. 255-270 КК України), злочинів у сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370 
КК України); злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст.ст. 436-447 КК 

України) [2]. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Метою методу «SWOT-аналізу» є визначення всіх сильних і слабких сторін внутрішніх чинників 
та зовнішніх чинників, для отримання чіткого уявлення щодо основних напрямів досудового 

розслідування кримінального провадження.  

Умови застосування «SWOT-аналізу»: 
1. Перед застосуванням методу необхідно обов'язково зібрати якомога більше інформації щодо 

кримінального правопорушення. 

2. Кількість учасників має бути не менше чотирьох. 

3. Необхідно підготувати наочний матеріал (дошка, стікери, засоби візуалізації та інше). 
4. Усі суб'єкти досудового розслідування (члени СОГ або СГ) повинні бути добре ознайомлені з 

матеріалами кримінального провадження та брати активну участь під час застосування методу. 

Правила застосування  «SWOT-аналізу»: 
1. Забороняється будь-яка критика висловлюваних ідей. 

2. Заохочується вільний політ думок та «несподіваність» ідей. 

3. Необхідно висувати якомога більшу кількість ідей. 

4. Усі ідеї обов'язково треба фіксувати. 
5. Виявлення раціональної основи в кожній аналізованій ідеї. 

Переваги застосування методу: 
 він допомагає співробітникам органів досудового розслідування встановити внутрішні 

сильні сторони або відмінні переваги власної стратегії (раптовість дій; наявність часу для планування 

стратегії розслідування; використання державних закритих реєстрів та баз даних; проведення 

оперативно-технічних, оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій; залучення 
необмеженої кількості спеціалістів з різних сфер у тому числі аналітиків);  

 він надає можливість проаналізувати потенційно сильні сторони розслідування і 

використовувати їх для подальших дій для досягнення цілей (дослідити архів аналогічних справ 

минулих років; звернутися за порадою до слідчих, в провадженні яких були аналогічні кримінальні 
провадження; звернутися до наукових установ, лабораторій, які займаються розробкою необхідної для 

слідства проблематикою; виявити елементи системи кримінальних відносин (осіб, установ та 

організацій), що унеможливлюють документування фактів протиправної діяльності та притягнення 
винних до кримінальної відповідальності); 

 він надає можливість проаналізувати всі слабкі та вразливі місця під час досудового 

розслідування, щоб зрозуміти, чи впливають вони на хід досудового розслідування, на формування 
доказової бази, чи можна їх відкоригувати, виходячи зі стратегічних міркувань; 

 з’ясувати та знати ресурси, методики, тактичні прийоми, які найкраще використовувати 

для того, щоб отримати максимально сприятливі можливості в досудовому розслідуванні; 

 виявити загрози, які є найбільш критичними для кримінального провадження, та 
розробити ряд стратегічних дій для його захисту (витік інформації про заплановані слідчі (розшукові) 

дії; знати лінію захисту та можливих покровителів злочинців). 

Недоліки застосування методу: 
• «SWOT-аналіз» - це просто інструмент для отримання наочної структурованої інформації, він 

не містить чітких рекомендацій або конкретно сформульованих відповідей; 

• результати аналізу сильно залежать від якості та повноти наданих аналітику даних для аналізу; 

• якщо не врахувати всі чинники при проведенні «SWOT-аналізу» існує ризик прийняття 
невірних стратегічних рішень; 

• якість аналізу сильно залежить від професійної підготовки аналітика; 

• застаріла практика вітчизняних оперативних підрозділів щодо надання аналітику неповної або 
застарілої інформації для, на їх погляд, захисту інформації від розголошення.  

Алгоритм проведення  «SWOT-аналізу» 

На підготовчому етапі застосування методу необхідно підібрати службовий кабінет, який буде 
відповідати технічним та методичним вимогам у тому числі, за необхідності, вимогам режимного 

об’єкту, провести заходи, які викладені в пунктах «Умови застосування методу» та «Правила 

застосування методу».    

На основному етапі застосування методу перед проведенням аналізу необхідно розділити 
дошку на чотири квадрати (сильні сторони; слабкі сторони; можливості; загрози), після чого за 

допомогою стікерів та наочного обладнання послідовно внести всю відому інформацію, поки що не 

даючи їй оцінку та переваги.  
1. Сильні сторони розслідування. Опишіть базові цілі кримінального провадження або епізод 

кримінального провадження, з’ясуйте причини. 

Надайте відповіді на такі запитання: 
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• Чим ми сильні в технологіях, методиках та тактиці розслідування? 
• Які сильні сторони у наших співробітників? 

• Яка сильна сторона у нашого підрозділу? 

• Що ми вміємо робити добре? 
• Що дозволяє нам просуватися під час досудового розслідування кримінального провадження? 

2. Слабкі сторони розслідування: 

• Що заважає активному розслідуванню? 

• Що заважає реалізовувати інноваційні методики, тактики, засоби, технології? 
• У чому ми поки слабкі? 

• У чому відсталість нашої методики, тактики, технології? 

• У чому недоліки нашого законодавства? 
• Які помилки ми робимо? 

Потім згрупуйте отримані результати. Дайте групам назви. Обговоріть отримані результати. 

Запишіть окремо висновки. 

3. Загрози досудового розслідування:  
• Згадайте слабкі сторони, які ризики вони тягнуть за собою? 

• Що може вам завадити? 

• Що робить сторона захисту? 
• Які «бар'єри» вам можуть зустрітися на шляху? 

• До чого вам потрібно бути готовими? 

4. Можливості. Уважно подивіться на сильні сторони. Які можливості вони вам надають? Дайте 
відповідь на стікерах на запитання: 

• Як ми можемо використовувати наші сильні сторони? 

• Що з того, що відбувається під час досудового розслідування кримінального провадження 

дозволить, нам досягти мети розслідування? 
• Які можливості ми ще не використовуємо? 

• Подивіться на ризики, як ви можете їх перевести в можливості? 

Перечисліть все записане в квадраті «Можливості», доповніть, якщо з'явилися нові ідеї. 
Проаналізуйте ще раз зміст трьох інших квадратів. 

• Що ще можна перевести в можливості? 

• Наскільки великі ризики? 
• Що можна зробити, щоб знизити вплив ризиків або використовувати для посилення зростання? 

• Як підготуватися до будь-яких неприємностей? 

На заключному етапі застосування методу необхідно проаналізувати отримані результати, 

розділити їх на групи за напрямами та підготувати звіт [3]. 
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Стратегический криминальный анализ 
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Стратегический криминальный анализ направлен на обработку данных для процессов 

управления и принятия решений. Стратегический анализ позволяет обосновывать решения на 
длительный срок, для определения приоритетов в области информационных знаний и компетенции, 

предотвращения и борьбы с преступностью, распределение ресурсов (человеческих, финансовых, 

материальных, социальных и культурной) и институционального развития.  
Стратегический криминальный анализ должен предоставлять достоверные данные о 

современной ситуации [1].  Причем, часто анализируется прошлое для того, чтобы получить данные, 

которые позволяют составлять прогнозы на будущее. 

Стратегическому криминальному анализу подлежат не только общество, но и люди, 
совершающие преступления, причасные к ним, активно противостоящие им, а также  социальные 

процессы, в рамках которых протекают взаимодействия среды и людей. 

Преступность предстает не как простая совокупность преступных деяний, но как сложное 
социальное  системно-структурное явление,  наиболее общественно опасное, массовое, которое 

проявляет себя в преступлениях, разных их видах; преступниках – лицах, совершающих преступления; 

организованных преступных формированиях: организованных группах, бандах и т.д., в сложных 
системах таких формирований и их деятельности (организованная преступность); в жертвах 

преступлений, имущественном ущербе, ином вреде и иных разнообразных социальных последствиях 

[2]. 

Стратегический анализ является основой для стратегического планирования в определенной 
сфере государственной политики. 

Имеющиеся данные и информация анализируются с точки зрения количества (статистика) и 

качества (криминальные факторы, которые привлекают или подталкивают к совершению преступлений, 
факторы, которые снижают преступные явления, сильные и слабые стороны, выявленные на 

институциональном уровне). 

Период, подвергнутый анализу, составляет не меньше одного года, а рекомендации рассчитаны 

до 3-5 лет [3].  
Стратегический анализ предусматривает наблюдение и прогнозирование на длительные сроки 

эволюции криминальной ситуации на государственном уровне (географические зоны, виды и типы 

действий) в целях выявления рисков на длительный срок. 
Стратегическое прогнози́рование это описание развития предполагаемого (вероятного)  

состояния преступности и связанных с ней явлений и факторов (криминологической обстановки), а 

также выявление основных тенденций их развития.  
Стратегическое прогнозирование осуществляется на основе имеющихся информаций о 

преступности, с использованием статистических, экспериментальных методов, математического 

моделирования. Для того, чтобы результат прогноза можно было использовать в практической 

деятельности, он должен иметь научный характер, обладать свойством проверяемости. 
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Кіберпростір, зокрема й як і середовище для здійснення кіберзлочинів, можливо 
охарактеризувати як простір, що не має чітких та безальтернативних юрисдикційних меж. Тож, окрім 

«звичних» й зрозумілих проблем, що утворює такий стан речей, як-то питання міжнародного 

співробітництва правоохоронних органів щодо розслідування та затримання осіб, котрі здійснюють 
кіберзлочини чи питання встановлення безпосередньої особи потерпілого від кіберзлочину, існує ще 

одна сфера, котра страждає через наявну ситуацію — це сфера превенції кіберзлочинів. 

Проте якщо розглядати кібезлочини як конкретні локалізовані кримінально карані діяння, то 

превенція як спосіб запобігання злочину буде зосереджуватись, відповідно до положень доктрини 
кримінального права, на ймовірних (відомих) суб’єктах такої противоправної діяльності. 

Враховуючи об’єктивну специфічність діяльності в кіберпросторі, що стосується фізичної 

територіальної ознаки (місця перебування) стосовно таких осіб, складеться ситуація коли застосування 
такого способу превентивних заходів буде непідвладне правоохоронних органам певної конкретної 

держави. Для розуміння всієї складності та варіативності цього виміру, варто окремо відзначити, що з 

липня 2011 року повноправними членами Організації Об’єднаних Націй є 193 суверенних держави [5]. 
Тож, варто розглянути альтернативний спосіб запобігання кіберзлочинності. 

У разі, якщо розглядати злочинну діяльність у кіберпросторі, абстрагуючись від особи суб’єкта 

такого злочину, що здійснюється стосовно комп’ютерних систем та комп’ютерних даних, у розумінні 

Конвенції про кіберзлочинність від 2001 року [1], то виникає питання зосередження запобігання не на 
суб’єкті таких форм злочинів чи його соціальному середовищі, а на безпосередньому способі вчинення 

таких діянь. 

Фактично, у цьому випадку, фокусування уваги відбувається на технічній стороні питання — 
тому як саме (щодо безпосередньо якого саме елементу) було скоєно кіберзлочин. Проте, застосовуючи 

саме статистичний підхід, відходячи від безпосередніх обставин кожної конкретної справи, для 

утворення масиву вихідних даних, можливо подивитись на ситуацію під іншим кутом зору аби 

зрозуміти які елементи комп’ютерних мереж та систем є найбільш вразливими для кіберзлочинців. 
Таке розуміння, що буде результатом аналізу масиву відповідних статистичних даних, 

дозволить встановити найбільш вразливі елементи комп’ютерних систем — вразливості, що 

потребують невідкладного усунення. 
Й у цьому полягає сама особливість кіберпростору — саме технічна й концептуальна 

можливість збору й систематизації таких відомостей, що не має якихось значних технічних перепон (у 

частині збору). Неймовірною можливістю є автоматизація виконання типових дій й щодо цієї сфери — 
збору та базового групування інформації для її подальшого аналізу. 

Проте для їх виявлення буде потрібен організований збір, систематизація й аналіз 

деперсоніфікованих даних, котрі стосувались би способів здійснення таких кіберзлочинів та 

безпосередніх цілей такої діяльності. 
Це створює цілком новий виклик для держави, оскільки потрібно як створити відповідну 

нормативну базу, що серед іншого передбачала би обов’язок щонайменше певного кола суб’єктів 

українського сегменту кіберпростору щодо передачі такої інформації та, при цьому, враховувала би й 
інтереси цих осіб (дієво гарантувала деперсоніфікацію та анонімність зібраної інформації щодо її 

передач третім особам). Зокрема. Варто врахувати вже наявне законодавство в сфері захисту 

персональних даних [3]. 
Здавалося б, до чого тут сфера кіберзлочинності, як сфера публічно правової діяльності держави 

в особі вповноважених на те нею компетентних органів? Цим вже й так добровільно й ініціативно 

займаються представники приватного сектору — як ті, що випускають оновлення свого власного 

програмного забезпечення, так і ті, що спеціалізуються на програмному забезпеченні (ПЗ) для боротьби 
з відповідним виявленим шкідливим ПЗ. 

Проте діяльність цих приватних осіб є точковою та фактично залежить добросовісності, що 

виражається у наступному: 
o Своєчасності виявлення прогалин у ПЗ. 
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o Пріоритетності усунення виявлених загроз безпеці комп’ютерних систем та 
комп’ютерних даних. 

o Відсутності якогось власного інтересу щодо використання чи збереження виявлених 

загроз безпеці комп’ютерної інформації. 
Також, не варто забувати, що діяльність таких осіб більше зосереджена на питанні 

комп’ютерних даних, а ніж комп’ютерних систем, тобто — на питаннях програмного коду. Проте, 

фактично може виявитись, що стосовно деяких випадків та превенції загроз варто застосовувати й 

апаратні рішення (про що, за відсутності збору й аналізу інформації про несанкціоновані втручання від 
комерційно не зацікавленої сторони, може бути й не відомо безпосередньому користувачу певного 

комерційного ПЗ). 

Іншим виявом прогалин щодо можливості несанкціонованого доступу комп’ютерної інформації 
є самі оператори комп’ютерних систем, обманними діями щодо котрих кіберзлочинці й отримують 

доступ до відповідної інформації. Це вже зовсім інша категорія злочинів, пов’язаних з кіберпростором 

чи комп’ютерною інформацією, така що скоріше охоплюється змістом статті 190 Кримінального 

кодексу України (ККУ), а не статей із розділу XVI Особливої частини ККУ [4] чи комбінує обидві ці 
категорії статей. Проте, хоч це й зовсім інший виклик, що не охоплюється звичайним розумінням статей 

із розділу XVI Особливої частини ККУ, але теж безпосередньо стосується кіберпростору й системно не 

охоплюється представниками приватного сектору, оскільки кожна юридична особа якщо й веде певну 
діяльність щодо запобігання таким небезпекам, то веде її лише щодо себе чи своїх клієнтів. Цю 

категорію вразливостей вже, в залежності від конкретних схем несанкціонованого отримання доступу 

до комп’ютерної інформації, проблематично чи неможливо виявляти тими ж засобами, що й програмні 
загрози в кіберпросторі. Через що опрацювання й систематизацію таких загроз з подальшим 

виробленням чогось на кшталт загальнодоступних правил комп’ютерної гігієни можливо якісно 

зробити лише державі в особі певного вповноваженого на те органу. 

Зацікавленість самої держави у кібербезпеці щодо залежних від неї та пов’язаних із нею осіб 
полягає в тому, що у кіберпросторі перебуває як і стратегічно важлива соціальна та фізична 

інфраструктура, так і персональні дані громадян цієї держави, так і з кіберпростором тісно пов’язана 

діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, що утворюють цілі сфери економіки, оподатковування 
котрих становить вагому дохідну частину державного й місцевих бюджетів а також — позабюджетних 

фондів. Відповідно, систематичне ураження цих об’єктів із кіберпростору матиме вже вплив на саме 

функціонування держави та ефективність такого функціонування. 
Проте лише наявність способів та засобів централізованого збору та аналізу інформації щодо 

кіберзлочинів може уберегти державу, а разом з нею й широкого кола інших зацікавлених (зокрема й 

вагомих для самої держави) осіб, від неочікуваних викликів чи збитків що походять із кіберпростору. 

Тому відсутність такої аналітичної роботи, що ґрунтувалась би на систематичному зборі 
аналітичних даних щодо кількості кіберзлочинів, збиткам від них та способів їх скоєння (що дозволить 

визначити вразливу та особливо вразливу інфраструктури комп’ютерних систем до того як прогалини в 

їх безпеці призведуть до паралізації діяльності таких систем) може призвести до ситуації, коли навіть 
малопомітна прогалина в безпеці локальних комп’ютерних систем начебто взаємонезалежних фізичних 

та юридичних осіб, що одночасно притаманна для певної значної кількості з них (чи притаманна 

комп’ютерним системам важливих для держави юридичних та фізичних осіб), може, за волею 

кіберзлочинця паралізовувати діяльність широкого кола осіб. Й, нажаль, це вже не гіпотетичні ситуації, 
а цілком конкретні приклади з українського сегменту кіберпростору. 

Бо неймовірно важко запобігати небезпеці, про яку навіть не підозрюєш — це твердження 

цілком застосовне й щодо кіберпростору. А застосування статистичної аналітики щодо зібраних даних 
дозволить чітко розуміти те, яких саме збитків чи шкоди щодо яких саме категорій осіб системно 

завдають кіберзлочини щодо певних конкретних елементів комп’ютерних систем чи несанкціонованого 

доступу до комп’ютерної інформації. 
Хоча, варто відзначити, що зір та аналіз цих даних в Україні раціональніше буде створювати не 

в межах якогось певного одного правоохоронного органу, через диверсифікованість цілей кібератак, а 

або в межах спільного підрозділу для різник правоохоронних органів, або на базі такого 

спеціалізованого центрального органу державної влади як Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації. 
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Основные задачи и принципы построения Системы Морской Ситуационной Осведомленности 

(Maritime Situational Awareness, MSA) 

во время подготовки и проведения специальных операций НАТО 
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Морские пути поставок товаров и энергоносителей охватывают весь мир. Судоходство является 

наиболее экономичным и экологически чистым видом коммерческого транспорта. Однако существует 
множество способов, с помощью которых национальная безопасность и экономические интересы 

прибрежного государства могут быть нарушены. 

Основные проблемы безопасности на море достаточно похожи для всех наций, это: 

незаконная эксплуатация природных ресурсов и деятельность в охраняемых районах; 
незаконная миграция и пиратство; 

незаконный оборот наркотиков и контрабанда оружия; 

терроризм, в том числе с применением кибертехнологий. 
Противодействие этим вызовам, в нейтральных водах, выполняются военно-морскими силами 

НАТО в рамках проведения специальных операций, например, “Океанский щит”, “Активные усилия”, 

“Морской страж” и другие. 
В роли основного связующего звена между силами НАТО и мировым торговым судоходством 

выступает Центр судоходства НАТО (NSC). При этом, подготовка и успешное выполнение морских 

операций предполагает поддержания в актуальном состоянии информационной системы Морской 

ситуационной осведомленности (Maritime Situational Awareness, MSA), то есть “… предоставление 
возможностей ... для достижения эффективного понимания морской ситуации в целях повышения 

эффективности планирования и проведения операций …”, и имеет отношение к обеспечению 

международной морской безопасности. 
ІМО определяет MSA, как “… эффективное понимание любой деятельности, связанной с 

морской средой, которая может повлиять на охрану, безопасность, экономику или окружающую среду 

…”.  

Особенность такой информационной системы состоит в том, что она является наблюдаемой и 
известной (ситуационная осведомленность), а также ожидаемой и “подозреваемой” (Threat Awareness), 

поэтому MSA – это не просто “картинка на мониторе”. 

Задача обнаружение обманчивого поведения в море (детектирование “аномалий”) призывает к 
использованию расширенных адаптивных и автоматических инструментов (ботов) для выделения 

полезной информации из разрозненных наборов данных: GPS, AIS, LRIT, VTS, VMS и других.  

https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39034
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Автоматизация процессов моделирования поведения судов в море и обнаружения 
структурированных аномалий являются актуальными задачами улучшения морской ситуационной 

осведомленности. 

Кроме того, специальное программное обеспечение для выявления “аномалий” и обеспечения 
целостности и конфиденциальности сетевой информации, полученной из активов совместного 

использования разнообразных датчиков, становится ключевым инструментом для борьбы с 

киберпреступностью в морской сфере. 

 
 

Шкідливе програмне забезпечення як знаряддя кіберзлочинності 

 

Лефтеров Л.В.  

Начальник другого відділу  

УІТП в Південному регіоні Департаменту 

Кіберполіції НП України 
 

Влітку 2017 року електроні системи та мережі українських державних підприємств, банківських 

установ, приватних організацій та медіа-компаній припинили свою діяльність у результаті 
цілеспрямованих масштабних кібератак. В результаті цих атак була тимчасово заблокована діяльність 

сукупності об’єктів критичної інфраструктури держави, робота яких безпосередньо пов'язана з 

технологічними процесами або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та 
промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення. Виведення з ладу або порушення 

функціонування таких структур може справити негативний вплив на стан національної безпеки і 

оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду або становити 

загрозу для життя і здоров'я людей. 
Зазначені кібер-інциденти, які відбулись на національному рівні, а також інші фактори, що 

несуть в собі загрозу інформаційної безпеки населення України, стали передумовами прийняття Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017. Незважаючи на той 
факт, що Закон набере чинність лише у травні 2018 року, більшість підприємств та установ (незалежно 

від форми власності) вже активно вивчають показники, що використовуються для виявлення та 

реагування на кіберзагрози. 
Вчинені атаки на українські системи стали можливі завдяки роботі шкідливого програмного 

забезпеченні (комп’ютерного вірусу типу Ransomware). Саме вірусне програмне забезпечення є 

основними знаряддям кіберзлочинності.  

Шкідливе програмне забезпечення (далі ШПЗ) має багато різновидів, які виконують ту або іншу 
дію пов’язаною з незаконним отриманням інформації або блокування роботи електронно 

обчислювальної машини. 

Так прийнято виділяти такі види шкідливих програм та компьютерних вірусів: 
- Троянська програма. Основна особливість троянських програм – це замаскований збір 

конфіденційної інформації і передача третій стороні. До неї відносять реквізити банківських карт, 

паролі для платіжних систем, паспортні дані та інші відомості. 

- Бекдор (Backdoor). Мета Backdoor - приховане управління комп'ютером, аж до можливості 
його перезавантаження, зміни мережевих підключень і доступу до реєстру системи. 

- Дроппер (Dropper) - це програма що здійснює інсталяцію та встановлення шкідливого ПЗ на 

жорсткий диск видаленого комп'ютера. Додатковим видом вказаного ПЗ можна визначить – 
Downloader, який спрямовано на оновлення та завантаження додаткових комп’ютерних вірусів. 

- Мережевих хробак (Worm) - різновид шкідливого ПЗ, який має властивість самостійно 

розповсюджуватись у мережах локального та глобального типів. 
- Експлойт - це комп'ютерна програма або частина коду, яка шукає уразливі місця в 

програмному забезпеченні і в разі знаходження таких, отримує контроль над системою або порушує її 

роботу. 

- Руткіт - програма або набір програм для приховування слідів присутності зловмисника або 
шкідливої програми в системі. 

Комп’ютерні віруси розповсюджуються, копіюючи своє тіло і забезпечуючи його подальше 

виконання: впроваджуючи себе у виконавчий код інших програм, замінюючи собою інші програми, 
прописуючись в автозапуск через реєстр або  інше.  

Крім того слід зазаначити, що ШПЗ – є програмою, яка створена мовою програмування 

(асемблер, високорівнева мова програмування, скриптова мова) тому у коді однієї програми можуть 
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міститись як один вид ШПЗ так і функції одразу декількох вірусів. Також вказані шкідливі програмами 
мають змогу функціонувати комплексно, крок за кроком по черзі виконуючи окремі завдання 

установлені кіберзлочинцями. 

Розповсюдження ШПЗ – здійснюється різними способами. Вірусом або його носієм можуть 
бути не тільки програми, що містять машинний код, а й будь-яка інформація, яка містить автоматично 

виконувані команди, - наприклад, пакетні файли і документи Microsoft Word і Excel, що містять 

макроси. Крім того, для проникнення на комп'ютер вірус може використовувати уразливості в 

популярному програмному забезпеченні (наприклад, Adobe Flash, Internet Explorer, Outlook), для чого 
розповсюджувачі впроваджують його в звичайні дані (картинки, тексти і т. д.) разом з експлойтом, що 

використовує вразливість.  

Найпоширенішим способом розповсюдження комп’ютерних вірусів є пересилання шляхом 
електронно-комунікаційних додатків, електронної пошти, коротких повідомлень соціальних мереж, 

тощо. Нерідко з метою пересилки ШПЗ зловмисники використовують соціальну інженерію і підроблені 

сторінки популярних сайтів (а також киберсквоттинг - реєстрація доменних імен, що містять 

торговельну марку, що належить іншій особі з метою їх подальшого перепродажу або несумлінного 
використання). 

Відповідальність щодо захисту від шкідливого ПЗ, насамперед, лежить на самому користувачі. 

Для того щоб мінімізувати зараження персонального комп’ютера слід користуватися загальновідомими 
заходами захисту, а саме: 

- своєчасне оновлення пакетів безпеки операційної системи компьютера  

-  уникнення змін системних файлів і встановлення програм з невідомих джерел; 
- встановлення антивірусного програмного забезпечення 

- створення резервних копій всіх важливих документів і файлів. 
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Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності постійно 
розглядаються провідними українськими науковцями в контексті практичного удосконалення важливих 

напрямів протидії злочинності засобами ОРД. Вагомий внесок у розробку відповідних питань внесли 

К.В. Антонов, М. Бандурка, Б. І. Бараненко, Г.М. Бірюков, І.О. Воронов, В.Я. Горбачевський, В.О. 
Глушков, О.Ф. Долженков, В.П. Захаров, І.П. Козаченко, М.В. Корнієнко, В.А. Некрасов, Д.Й. 

Нікіфорчук, В.Л. Ортинський, М.А. Погорецький, Б.Г. Розовський, Е.В. Рижков, І.В. Сервецький, О.П. 

Снігерьов, В.Є. Тарасенко, М.Л. Шелухін, І.Р. Шинкаренко І.Ф. Хараберюш га багато інших науковців. 

Розробка нових наукових підходів до модернізації засобів, методів та форм ОРД можлива лише 
з урахуванням активних процесів інформатизації суспільства, розвиток якого в умовах сьогодення 

визначається інтенсивністю інформаційних потоків. У сучасному світі основні матеріальні, енергетичні 

та організаційні ресурси актуалізуються саме з допомогою інформаційних можливостей і, таким чином, 
мають матеріально-енерго-інформаційний характер. їх цінність визначається перш за все цінністю 

https://www.theverge.com/2017/6/28/15888632/%20petya-goldeneye-ransomware-cyberattack-ukraine-russia
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd632948.aspx
http://zillya.ua/tipi-shkidlivikh-program-vid-trojan-do-rootkit
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отримання, зберігання та використання інформаційного ресурсу[1]. Означені тенденції визначають 
сучасний стан інформаційної складової оперативно-розшукової діяльності Департаменту боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України.  

Згідно з визначенням В.Л.  Регульського, інформаційно-аналітичне забезпечення, являє собою 
циклічний процес пошуку, збирання, опрацювання, переосмислення, зберігання, видачі інформації та її 

використання для прийняття оперативно-тактичних та інших рішень. Науковець визначає також три 

методи інформаційно-аналітичного забезпечення в ОРД: інформаційно-аналітичний метод оцінки 

оперативної обстановки; інформаційно-аналітичний метод отримання і обробки відомостей про осіб, 
факти і події, що становлять оперативний інтерес; метод пошуку й використання відомостей, що 

містяться в інформаційно-пошукових системах[3,с.15]. У свою чергу, на думку В.  Плетта інформаційно-

аналітичне забезпечення ОРД відбувається шляхом здійснення інформаційної роботи під якою 
необхідно розуміти процес, у результаті якого первинні факти перетворюються в кінцеву продукцію 

інформаційної діяльності, але першочерговим у наданні повноцінної форми інформаційного 

забезпечення є процес отримання первинної інформації, що передбачає роботу з джерелами такої 

інформації[2, с.116]. 
Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності має на меті: 

підвищення ефективності протидії злочинності; 

створення умов для оперативної обізнаності працівників, які безпосередньо займаються 
профілактикою та виявленням злочинів; 

формалізацію необхідної взаємодії між службами та підрозділами органів внутрішніх справ;  

своєчасне реагування та вжиття попереджувальних заходів, спрямованих на недопущення 
вчинення кримінальних правопорушень певним колом осіб; 

отримання відомостей для оперативного реагування на заяви та повідомлення про вчинені 

кримінальні правопорушення, інші події, у яких убачаються їх ознаки; 

профілактичну роботу з криміногенною категорією громадян та особами, які перебувають на 
обліках Національної поліції України; 

контроль за оперативно-службовою діяльністю служб і підрозділів Національної поліції 

України. 
Аналіз практики роботи свідчить, що на сучасному етапі до головних завдань інформаційно-

аналітичної роботи підрозділів ДБЗТЛ належать: 

надання можливості оперативного одержання інформації в повному, систематизованому і 
зручному для використання вигляді для розкриття, розслідування, попередження злочинів та розшуку 

злочинців; 

збирання, опрацювання, узагальнення та аналіз оперативної, оперативно-розшукової, 

оперативно-довідкової, аналітичної, статистичної і контрольної інформації для оцінки ситуації і 
прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях управління Національної поліції України; 

інтеграція і систематизація оперативних обліків Національної поліції України на всіх рівнях; 

створення умов для ефективного функціонування оперативних обліків, забезпечення їхньої 
повноти, вірогідності та актуальності; 

забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування доступу до інформації.  
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Метод криміналістичного прогнозування у боротьбі з кіберзлочинністю  

 

Теслюк І.О. 

кандидат юридичних наук,  
старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Сьогодні, на шляху до побудови демократичної правової держави, актуальним є питання у сфері 
боротьби з кіберзлочинністю. Так як останнім часом значного поширення набувають кіберзлочини, 

повязані з використанням мережі Інтернет, останні вчиняються дедалі новими способами, невідомими 

органам досудового розслідування. Більше того, необмежені можливості для доступу в мережу 
слугують активному використанню злочинцями з подальшим його зловживанням.  

Кіберзлочин (комп’ютерний злочин) – це протиправне втручання в роботу кібернетичних 

систем, основною управляючою ланкою яких є комп’ютер (наприклад, спотворення інформації про стан 

об’єкта в каналі зворотного зв’язку, спотворення керуючого сигналу й каналу зв’язку, використання 
шкідливого програмного забезпечення тощо), створення та використання в злочинних цілях певної 

кібернетичної (комп’ютерної) системи, використання в злочинних цілях існуючих кібернетичних 

(комп’ютерних) систем (наприклад комп’ютерних чи телекомунікаційних мереж у шахрайстві, 
вимаганні тощо) [1, с. 85] 

В українському законодавстві приділяється значна увага кіберзлочинності: Кримінальний 

кодекс України передбачає самостійний розділ щодо таких злочинів – розділ ХVI «Злочини у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку» [2]. Положення цього розділу неодноразово та постійно змінюється і 

доповнюється, що свідчить про актуальність даної проблеми. 

Слід зазначити, що у процесі боротьби з кримінальними правопорушеннями, у тому числі й з 
кіберзлочинністю, органи досудового розслідування застосовують криміналістично-методичний 

інструментарій, покликаний попередити, виявити та запобігти таким злочинам. Серед таких методів 

провідне місце займає і криміналістичне прогнозування.  
Проблема злочинності в сфері кібербезпеки існує не тільки в Україні, але й за її межами. 

Аналізючи наукову літературу, помічається активна зацікавленість проблем у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю та пошук шляхів їх вирішення. Наразі, питання методу криміналістичного 
прогнозування у боротьбі з кіберзлочинністю не досліджена цілком і потребує подальшого вивчення та 

удосконалення науковцями.  

Термін «прогноз» походить від давньогрецького слова «prognosis», яке означає «передбачення», 

«припущення».  
Основним завданням криміналістичного прогнозування є розпізнання закономірностей, 

механізмів, тенденцій, логіки, мотивів, чинників розвитку прогнозованого об’єкта та його наслідків, що 

дозволить зменшити вплив невизначеності на майбутню слідчу (розшукову) діяльність та її результати 
[3, с. 179].  

На нашу думку, для забезпечення прогресу по боротьбі зі злочинністю в сфері кібернетики, 

криміналістика, як наукова теорія, повинна випереджати практику рекомендаціями, інструкціями та 

ефективними технологіями. Але нажаль, так є не завжди: часто практика випереджає теорію, а 
криміналістика йде вслід за емпірикою, навздогін практиці. Для того, щоб цього уникнути, неможливо 

обійтись без передбачення майбутнього, без пізнання закономірностей розвитку здійснення майбутніх 

кібезлочинів. В свою чергу, криміналістика, як наука, потребує вивчення прогнозування як методу, 
покликаного попередити та запобігти скоєнню кримінального правопорушення у сфері кібернетики. 

Для ефективності боротьби з кіберзлочинністю застосування методу криміналістичного 

прогнозування важливе задля: 
1) визначення динаміки вчинення злочинів у сфері кібернетики;  

2) припущення імовірних причин та мотивів вчинення кіберзлочинів; 

3) передбачення імовірного скоєння аналогічних злочинів найближчим часом / в майбутньому;  

4) виявлення модифікованих (новітніх, раніше не відомих) способів вчинення кіберзлочинів, що 
пов'язані з настанням певних критичних ситуацій; 

5) припущення імовірних наслідків від вже вчинених злочинів або злочинів, що плануються;  

6) розробки тактики дій щодо попередження та запобігання вчинення кіберзлочинів. 
Таким чином, криміналістичне прогнозування у боротьбі з кіберзлочинністю є незамінним 

допоміжним методом. Для того, аби його застосування було доцільним та ефективним, необхідно 
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розробити тактику застосування методу криміналістичного прогнозування під час розслідування 
кіберзлочинів та закріпити цей метод та законодавчому рівні.  

Тобто актуальними та такими, що потребують дослідження залишаються питання: як саме 

застосувати криміналістичне прогнозування під час розслідування кіберзлочинів, що необхідно 
передбачити, аби досягти бажаного резльтату, хто саме повинен розробити прогнозні варіанти, яка саме 

інформація підпадає під прогнозування, якими нормативно-правовими актами керуватись.  

Отже, криміналістичне прогнозування є ефективним методом розробки стратегії боротьби зі 

злочинами, пов'язаними з мережею Інтернет. Тому вбачається за необхідне розробка методичних 
рекомендацій щодо тактики застосування цього методу у боротьбі з кіберзлочинністю.  

 

Література: 
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Одним із нагальних завдань для фахівців у правоохоронній сфері, як діючих працівників 
Національної поліції України, так і науковців, залишається пошук ефективних способів виявлення та 

затримання серійних злочинців. Географічне профілювання є одним із пріоритетних допоміжних 

способів досягнення цієї мети. Ця технологія надає можливість поліцейським підрозділам в умовах 
обмежених людських, матеріальних та часових ресурсів встановити, розшукати та здійснити швидке 

затримання правопорушника, тим сам зменшивши  ймовірну й потенційну кількість потерпілих.  

Сьогодні методика географічного профілювання використовується правоохоронними органами 

багатьох країн у випадках скоєння невідомими особами серійних злочинів за: вбивствами, злочинами у 
сфері статевої свободи та недоторканості, підпалами майна, підривами майна вибуховими речовинами, 

розбійними нападами, терористичними актами; викраденнями людей тощо. 

Безперечно,  географічне профілювання є інструментом, який потребує певних знань і навичок у 
використанні аналітичних методів розслідування злочинів та у створенні карт злочинності. Географічне 

профілювання фокусує пошук підозрюваних, використовуючи комбінації наявної слідчої та 

оперативно-розшукової інформації, теорії екологічної кримінології, досліджень просторової поведінки 

правопорушника та законів математики, які реалізовані у програмному забезпеченні географічного 
профілювання. 

Програмне забезпечення використовує алгоритм кримінального географічного націлювання 

(CGT) для створення географічного профілю, двовимірної поверхні ймовірності, яка накладається на 
карту вулиць та показує найбільш вірогідні географічні територіальні місця найчастішого перебування 

злочинця. 

Географічне профілювання – це процес визначення найбільш вірогідної зони можливого 
перебування серійного злочинця через аналіз місць вчинення ним серії насильницьких злочинів. 

Головне припущення (умова) дієвості географічного профілювання ґрунтується на тому, що для 

реалізації злочинного задуму у вигляді чергового скоєння злочину (у серії злочинів), правопорушник, у 

більшості випадків, вирушає до «місця» зі своєї основної бази (вихідної території) у пошуку підходящої 
жертви, та вчиняє злочин там, де її знаходить [1, с. 37-38]. 

Техніка географічного профілювання фокусується на можливій просторовій поведінці злочинця 

в контексті розташування території та просторових зв’язках між різними місцями вчинення злочинів.  
Іншими словами, географічне профілювання використовується з метою визначення найбільш 

можливого розташування ключових «вузлових точок» правопорушника, шляхом аналізу просторових та 

тимчасових даних, пов'язаних із серійним правопорушенням. «Вузловою точкою» слід вважати 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669658:%D1%8E%D1%80.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669658:%D1%8E%D1%80.%D0%BD.
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географічне місце (місця, територію), в якому серійний злочинець почуває себе комфортно, не 
відчуваючи внутрішніх та зовнішніх загроз, та в середовищі якого знаходиться постійно або ж 

проводить там значну частину часу. Дім є найбільш важливою «вузловою точкою» для більшості 

людей, але інші «точки» також можуть бути дуже важливими з точки зору кримінальної діяльності: 
робоче місце, дім близького друга,  улюблений бар чи парк, чи просто місце, яке злочинець часто 

відвідує, й, таким чином, воно стає важливим та знаходиться у зоні комфорту особи. 

Під час комп’ютерної обробки даних, зібраних у результаті порівняльного аналізу кримінальних 

проваджень, електронна географічна мапа звичайно використовує колір з різним степенем щільності 
для позначення ступеню ймовірності. Й, хоча, спочатку, це може бути схоже на карту злочинів на 

гарячих точках, насправді щільність кольору показує іншу інформацію: територію, де знаходяться 

«вузлові точки» правопорушника, а не де він вчиняє свої злочини [2, с. 53-54].  
Географічний профіль використовується для визначення пріоритетів під час проведення слідчих 

та оперативних перевірок підозрюваних на основі адресної інформації, отриманої з різних поліцейських 

обліків. Підозрювані досліджуються у порядку встановлення пріоритетів. 

У деяких серійних випадках злочинів кількість відомих поліції підозрюваних може бути дуже 
великою – сотні або тисячі, а географічний профіль, у свою чергу, може допомогти поліції керувати 

цією інформацією та фільтрувати її.  

Існує безліч стратегій, які можуть бути використані після підготовки географічного профілю, 
характеризуючого серію подій. Аналітики можуть використовувати географічний профіль, щоб 

визначити пріоритетність записів телефонних переговорів, доступ до яких вже має поліцейський 

підрозділ. Ці дані часто включають географічну прив’язку місця знаходження злочинця, фізичний опис 
особи для впізнання та попередні оперативні дані кримінальної активності.  

Географічний профіль також може бути використаний для визначення пріоритетних маршрутів 

керованих поліцейських патрулів. Ця стратегія може бути особливо ефективною, якщо правопорушник 

працює протягом невеликого періоду часу. Географічний профіль серійного злочинця може бути 
використаний для надання конкретної інформації жителям місцевості, де ймовірно може з’явитися  

підозрюваний, а також сусідніх із цією місцевістю районів.  

Нарешті, географічні профілі можуть бути використані поліцією для визначення місць 
обладнання спеціальними технічними пристроями, що фіксують інформацію про життєдіяльність 

людей або транспортні засоби, що проходять через певну територію (прилади фото- та 

відеоспостереження, веб-камери, зчитувачі автомобільних номерів тощо). Отримані дані за необхідності 
можуть бути переглянуті та досліджені поліцейськими: слідчими або ж оперативними працівниками. 

Поряд із цим, існують деякі особливості використання можливостей географічного 

профілювання в кримінальному аналізі: 

– техніка географічного профілювання ефективно діятиме у випадках достатнього ступеня 
(рівня) впевненості щодо досліджуваної події, визначеного шляхом проведення порівняльного аналізу 

кримінальних проваджень; 

– для початку порівняльного аналізу кримінальних проваджень необхідна серія з не менш ніж 
п’ять схожих злочинів; 

– для використання згаданої техніки географічного профілювання необхідні точні географічні 

координатні дані місць скоєння злочинів; 

– техніка географічного профілювання не діятиме, якщо у серії злочинів задіяно понад двох 
правопорушників; 

– для отримання найбільшої точності результатів географічного профілювання у первинних 

даних до початку аналізу повинно бути якнайменше п'ять різних територій (з географічними 
координатами) скоєння злочинів одного і того ж типу; 

– результати профілювання будуть точнішими, якщо злочинець має одне постійне місце 

проживання;  
– техніка географічного профілювання не спрацює, якщо правопорушник має свої «вузлові 

точки», які розташовані за межами кола злочинів (коло, що включає всі аналізовані території, пов’язані 

зі скоєнням злочину). Такі серійні злочинці умовно підпадають під категорію – «гастролер»; 

– техніка географічного профілювання спрацює, якщо «вузлова точка» правопорушника 
розташована в межах кола злочину (коло, що включає всі аналізовані території, пов'язані зі скоєнням 

злочину) – умовна категорія «мародер». 

Індикаторами серійного «гастролера» служить: 
– кластерізація злочинів (наприклад, відстань менше, ніж 1,2 км між двома найдальшими 

місцями злочину); 
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– частота злочинів (часто вчинювані злочини є часто індикатором поведінки «гастролера» –  
наприклад менше, ніж 18 днів між вчинюваними злочинами) [3, с. 36].  

За наявною статистикою, 51 % серійних ґвалтівників у Великобританії, 43 % правопорушників у 

статевих злочинах в Канаді, 49 % серійних підпалювачів в Японії, 63 % грабіжників, які вчиняли 
злочини в комерційних установах в Фінляндії та 52 % квартирних крадіїв (крадіжки з проникненням) в 

Австрії були «гастролерами». 

Таким чином, можна зробити висновок, що невірне прив’язування (зв’язування) серії злочинів 

може призвести до розслідування щодо помилкових підозрюваних. Але відповідно тренований та 
досвідчений аналітик, застосовуючи суворо систематичний процес зв'язування злочинів у процесі 

зрівняльного аналізу може бути впевнений в уникненні цих помилок. 

Ефективне географічне профілювання повинне бути скоріше аналітично-керованим, ніж 
технологічно-керованим. Географічне профілювання включає обережне тлумачення тимчасової 

просторової поведінки та прийняття рішень правопорушником (наприклад, зазвичай скоєних серійним 

злочинцем правопорушень набагато більше, ніж відображених на карті). 

Кваліфікований аналіз географічного профілювання включає вивчення ряду різних сценаріїв 
зв'язку для тестування гіпотез, враховуючи розмежування категорій серійних злочинців «гастролер» –  

«мародер». 
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Ефективним знаряддям сучасної науки є графічні методи. Вони надійно увійшли в методику 

наукових досліджень та у практику аналітичної діяльності фахівців різних галузей.  
Під графічними методами розуміється спосіб наочного представлення певної інформації за 

допомогою різних креслень, схем, таблиць, графіків, діаграм, матриць тощо.  

Графічні методи є надійними помічниками й для суб’єктів досудового розслідування. Існує 

велика кількість різновидів графічних методів, серед яких можна виокремити метод «Деревоподібна 
діаграма», який був нами модифікований та адаптований до умов досудового розслідування. 

Суть зазначеного методу полягає у визначенні певних елементів ключової проблеми досудового 

розслідування кримінального провадження, яка потребує пояснення (уточнення, доповнення, 
конкретизації), за рахунок їх систематизації та деталізації на певних рівнях. 

Діаграма будується у вигляді багатоступінчастої деревовидної структури, складовими 

частинами якої є різнорангові елементи пояснення (уточнення, доповнення, конкретизації) ключової 
проблеми досудового розслідування кримінального провадження. 

Принцип побудови деревоподібної діаграми: 

тема → основні категорії → складові елементи → піделементи. 

Отже, в основі діаграми знаходиться певна досліджувана ключова проблема (предмет 
дослідження) досудового розслідування кримінального провадження, яка потребує пояснення 

(уточнення, доповнення, конкретизації), від якої «відгалужуються» два або більше елементи, кожен з 

яких потім «розгалужується» ще на два або більше піделементи й так далі. 
Деревоподібна діаграма корисна при кримінальному аналізі. Вона може застосовуватися для 

визначення та встановлення:  

а) імовірного кола суб’єктів злочину, їх імовірних мотивів злочину та імовірної мети злочину;  
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б) імовірного алібі у суб’єкта злочину, свідчень осіб, що можуть підтвердити алібі та свідчень 
осіб, які можуть підтвердити алібі свідка;  

в) імовірного суб’єкта злочину та його імовірних основних та другорядних причин злочину та 

ін.  
Головною метою зазначеного методу є винайдення логіки у досліджуваному явищі (проблемі) за 

рахунок пояснення (уточнення, доповнення, конкретизації) ключової проблеми досудового 

розслідування кримінального провадження. 

Під час застосування методу «Деревоподібна діаграма» слід дотримуватися таких правил: 
1. Необхідно обґрунтовувати всі ідеї та припущення. 

2. Необхідно уважно слухати один одного, не перебиваючи. 

3. Критика повинна бути тільки аргументованою та конструктивною. 
4. Кожен суб'єкт досудового розслідування (член СОГ або СГ) може розвинути ідею-відповідь 

іншого суб'єкта. 

5. Необхідно обов'язково фіксувати всі ідеї та припущення. 

Для забезпечення успішності та результативності застосування методу «Деревоподібна 
діаграма» слід ураховувати певні умови застосування зазначеного методу. Серед таких умов слід 

виділити: 

1. Перед застосуванням методу необхідно обов'язково зібрати якомога більше інформації щодо 
кримінального правопорушення. 

2. Кількість учасників має бути не менше чотирьох. 

3. Усі суб'єкти досудового розслідування (члени СОГ або СГ) повинні бути добре ознайомлені з 
матеріалами кримінального провадження. 

4. Всі суб'єкти повинні брати активну участь під час застосування методу. 

5. Необхідно зберігати всі записи, які будуть здійснюватися у процесі застосування методу. 

Перевагами застосування методу «Деревоподібна діаграма» є те, що він дозволить:  
1) внести ясність між основними та другорядними елементами предмета дослідження завдяки 

багатовимірному поданню їх логічних зв’язків та деталізації на різних рівнях; 

2) виявити основні та другорядні елементи, що пов'язані з проблемною ситуацією; 
3) забезпечити детальний пошук взаємозв'язків між основними та другорядними елементами в 

рамках дослідження певної ключової проблеми, яка потребує пояснення (уточнення, доповнення, 

конкретизації); 
4) дослідити внутрішню структуру предмета дослідження; 

5) детально графічно представити взаємозв'язки між основними та другорядними елементами; 

6) провести більш цілеспрямований та систематичний аналіз предмета дослідження;  

7) вирішити ключову проблему, причини якої виявляються на різних рівнях. 
У зазначеного методу є й недоліки та обмеження, серед яких слід виділити те, що: 

1) він найбільш ефективний під час групової роботи; 

2) існує обмеженість кількості елементів, які деталізуються; 
3) констатується суб'єктивність розташування основних та другорядних елементів на тому чи 

іншому рівні деталізації (особливо якщо виконується індивідуальна робота). 

Таким чином, використання методу «Деревоподібна діаграма» у процесі кримінального аналізу 

є те, що він сприятиме: 1) систематизації основних та другорядних елементів, які пояснюють 
(уточнюють, доповнюють, конкретизують) ключову проблему досудового розслідування кримінального 

провадження; 2) копіткому та детальному аналізу причин проблеми, що досліджується; 3) побудові 

ієрархічного взаємозв'язку між основними та другорядними елементами діаграми; 4) ідентифікації 
причинно-наслідкових логічних взаємозв’язків окремих елементів; 5) винайденню шляхів вирішення 

ключової проблеми досудового розслідування кримінального правопорушення. 
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Ключову роль у розвитку сучасної інформаційної сфери соціуму відіграють комп’ютерні 

технології, завдяки яким виникають широкі можливості для інформаційної діяльності, створення 

електронних моделей різноманітних соціальних інститутів та явищ, ефективно здійснюються соціальні 
комунікації. Як наслідок, паралельно з об’єктивним фізичним світом та суб’єктивними уявленнями про 

нього, виникає нова реальність, яка отримала назву віртуальної. Науковцями, ще в 1995 році, було 

відзначено тенденцію домінування віртуальної реальності над фізичною і здійснено прогноз щодо 

майбутнього перетворення її на основну форму існування соціального середовища [1, с. 17]. У зв’язку з 
цим актуалізуються наукові дослідження окремих складових віртуальної реальності, зокрема, поняття 

«кіберпростір». 

Правові аспекти кіберпростору є предметом дослідження О.В. Арістової., О.А. Баранова, К.І., 
Бєлякова, В.М. Брижка, Д.В.Дубова, Р.А. Калюжного, О.В.Копана, В.К Конах, Б.А. Кормича, О.В. 

Кохановської, О.В. Марущака, Н.А. Савінової, В.С. Цимбалюка, М.Я.  

Метою даної статті є аналіз проблеми правової інституалізації кіберпростору як складової 
інформаційної сфери.  

В праці одного із перших дослідників проблем кіберпростору Кетша Е. зазначається, що 

концептуально це поняття пов’язано з розвиненою електронною культурою, яка дозволяє обробляти та 

працювати з інформацією в електронній формі, з використанням складних комп'ютерів, які зберігають 
та аналізують дані та дозволяють здійснювати комунікації незалежно від місця знаходження [2, с. 414]. 

В сучасній науці спостерігається поліваріантність підходів до кіберпростору. Дубов Д.В. трактує 

його як середовище, створене організованою сукупністю інформаційних процесів на підставі 
об’єднаних загальними принципами та правилами інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно- телекомунікаційних систем незалежно від форми власності [3, с. 314].  

На думку Рибки С.В., кіберпростір - це середовище, утворене організованою сукупністю 
інформаційних процесів (створення інформації, передача, використання) за участю людини, зокрема, на 

об’єктах критичної інфраструктури держави із застосуванням ресурсів складових частин національної 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури [4, с. 128]. 

Фурашев В.М. розглядає кіберпростір як форму співіснування сукупності матеріальних та 
нематеріальних об’єктів і процесів, спрямованих на породження, сприйняття, запам’ятовування, 

переробку та обмін інформацією. Науковець підкреслює, що кіберпростір є дуже складним явищем, що 

об’єднує в собі реальність і віртуальність, матеріальне і нематеріальне, абстрактність і дійсність і має 
наступні властивості: протяжність; єдність дискретності та неперервності; матеріальність та 

нематеріальність; абстрактність і дійсність; реальність загальнодіючого впливу [5, с. 164]. 

Гаков С.О., аналізуючи кібернетичний простір з точки зору сферу соціальної діяльності, 

зазначає, що його зміст складають суспільні відносини між володільцями інформаційних систем, 
власниками інформації, споживачами (користувачами), спеціально уповноваженими державними 

органами, роботодавцями, працівниками, юридичними та фізичними особами – виробниками ІТ-

продукції та ІТ-послуг тощо; правові норми, які регулюють відповідні суспільні відносини, визначають 
правові режими інформації, інформаційних систем (їх компонентів) та технологій, юридичну 

відповідальність тощо; практична діяльність людини щодо створення кіберпростору, реалізації 

інформаційної технології та її підтримання у працездатному стані, забезпечення кібербезпеки особи, 
суспільства та держав тощо [6, с. 55]. 

Обґрунтування юридичною наукою теоретичних основ кіберпростору та нормативне 

закріплення цього поняття ускладняється багатьма факторами, зокрема, його нематеріальною 

природою. Ключовою характеристикою кіберпростору є належність його до інформаційної сфери, яка 
розуміється  як глобальне системо утворююче явище життєдіяльності суспільства та держави, що 

складається із сукупності впорядкованої та стихійної соціоприродної інформації, а також системи 

індивідуумів та інституцій, які забезпечують її обіг, соціальні комунікації та спілкування [7, с. 12]. 
Вважаємо, що в процесі наукової ідентифікації поняття «кіберпростір», важливе методологічне 

значення має введення Арістовою О.В. та Чернадчук Т.О. у науковий обіг категорії “інтегративна 

інформаційна сфера”, яка за інформаційним критерієм (тобто за циркуляцією інформації) об’єднує усі 
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сфери суспільного життя, у тому числі й інформаційну [8, с. 49]. При цьому, кіберпростір є своєрідним 
«провідником» інформаційних процесів і домінуючою частиною інформаційної сфери сучасного 

соціуму. 

Аналіз зарубіжного досвіду правової інституалізації кіберпростору свідчить про те, що 
характерною рисою цього процесу є прив’язка до проблем інформаційної безпеки. Так, в доповіді  

Міністерства оборони США "Операції в кіберпросторі", кіберпростір визначається як глобальний домен 

в інформаційному середовищі, що складається з взаємозалежної мережі інформаційних технологій, 

інфраструктури та резидентних даних, включаючи Інтернет, телекомунікаційні мережі, комп'ютерні 
системи та вбудовані процесори та контролери. Аналогічна дефініція кіберпростору застосовується  в 

об'єднаній оборонній доктрині Міністерства оборони Великобританії [9, с. 5].  

В Україні кіберпростір також розглядається, перш за все, з точки зору інформаційної безпеки 
держави. Так, в Стратегії кібербезпеки зазначається, що кіберпростір поступово перетворюється на 

окрему, поряд із традиційними "Земля", "Повітря", "Море" та "Космос", сферу ведення бойових дій, у 

якій все більш активно діють відповідні підрозділи збройних сил провідних держав світу [10]. 

Слід відзначити, що універсальність та глобальність кіберпростору обумовлює необхідність 
встановлення міжнародних стандартів щодо його захисту. При цьому, перед міжнародним 

співтовариством виникають проблеми, які виникала при впорядкуванні використання та захисту 

морського та космічного простору, а також Антарктиди [11].  
Важливе значення для України має прийняття Закону «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», який визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у 
кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки. Він містить 

легітимне визначення кіберпростору як середовища (віртуального простору), яке надає можливості для 

здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утвореного в результаті функціонування 

сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечує електронні комунікації з використанням 
мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних [12]. Аналіз цієї дефініції свідчить, що 

в її основу покладено функціональну сутність кіберпростору. Водночас, кіберпростір є більш 

багатогранним явищем і містить в собі технічні, енергетичні, інтелектуальні, контентні складові, 
сутність а зміст яких може бути предметом подальших досліджень з метою вдосконалення нормативно 

– правової бази в цій сфері.  

 

Література: 

1. Biocca F., Levy M. Virtual reality as a communication system / F. Biocca, M Levy // Communication 
in the Age of Virtual reality. – Hillsdale. – Lawrence Erlbaum Associates. – 1995. – 395 p. – p. 15 - 31. 

2. Katsh E. Law in a Digital World: Computer Networks and Cyberspace / E. Katsh // Villanova Law 

Review. – 1993. – Vol. – 38. – Iss 2. – p. 403 – 486. 
3. Дубов Д.В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д.В. Дубов. 

– К. : НІСД, 2014. – 328 с. 

 
 

The ransomware “Petya” as a challenge to the cybersecurity of Ukraine, main factors of spreading this 

virus in the focus of Ukraine, the steps taken by the authorities to combat this phenomenon and suggest 

ways to improve such activities using experience of other countries 

 

Victor Zhoghov 

Deputy Chief of information systems administration 
Department of information and analytical support 

The main Department of the National police in Vinnytsia region 

Senior lieutenant of police 
Formulation of the problem 

On June 27, a large-scale cyber attack was recorded in Ukraine using a new modification of the Petya 

ransomware, which partially affected companies in Russia, the United States, India, and Australia. A 

preliminary investigation showed that the pro-state Black Energy group that had previously attacked energy and 
financial organizations in Ukraine was behind the attack. 

According to preliminary estimates, about 80 companies have been attacked, with the majority of them 

located in Ukraine. The list of victims includes large Ukrainian banks and enterprises, namely, Oschadbank, 
Ukrgasbank, Pivdenny Bank, OTP Bank, TASKombank, The Epicenter chain store, Kovalska industrial and 
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construction group. Three major Ukrainian telecom operators, Kyivstar, LifeCell, Ukrtelecom, have also been 
affected. 

State enterprises Ukrtelecom, Ukrzaliznytsia, Ukrposhta, Kievvodokanal, and state-run aircraft 

manufacturer Antonov informed they had come under a large-scale attack. The Boryspil international airport, 
Kiev subway, computer networks of the Cabinet of Ministers and the website of the Ukrainian government 

have also been infected. 

Analysis of recent research and publications on this topic 

Among those who investigated this problem were Constantin Lucian, Fabian A., Lee David, Burgess 
Matt, Jack Stubbs, Pavel Polityuk, Jack Stubbs, Matthias Williams, Volodymyr Verbyany, Stepan Kravchenko, 

Nicolas Weaver etc. 

This article is intended to analyze the main factors of spreading this virus in Ukraine, the steps taken by 
the authorities to combat this phenomenon and suggest ways to improve such activities using experience of 

other countries. 

Presentation of the main material 
First of all ,the term “Petya” is explained as a type of malware and its basic capabilities. 
Petya is a set of malware that affects computers running the Microsoft Windows operating system 

family. The program encrypts files on the victim machine's hard drive, as well as overwrites and encrypts the 
master boot record (MBR) - the data needed to boot the operating system. As a result, all files stored on the 
computer become inaccessible. Then the program requires a ransom in bitcoins for decoding and restoring 
access to files. 

So, how did it appear in Ukraine? 

According to law enforcement agencies, intruders committed unauthorized interference with the work 

of one of the personal computers of the software company Intellectual-Service, LLC. 

Once they have access to the source code, they have installed a backdoor in one of the program 
updates, which installed “M.E.Doc” users on unauthorized remote access computers. This software update 

probably took place on 15.05.2017. 

“M.E.Doc” program is one of the most well-known services for optimization of accounting operations 
in Ukraine. This software is used by virtually every other company in our country. 

At the same time, it was found that the detected backdoor on the functional has the ability to collect the 

codes of the USREOU of the affected companies and send them to the remote server, download files, collect 
information about the operating system and user identification. 

Also it is known, that after the backdoor has been triggered, attackers compromised user accounts to 

gain full access to the network. Then they got access to the network equipment in order to eliminate it. Using IP 

KVM, they downloaded their own operating system based on TINY Linux. 
Intruders in order to conceal successful cyber-robots against the massive damage of computers and 

unauthorized collection of information from them in the same way, through the latest updates to the software 

“M.E.Doc” distributed the modified ransomware Petya. 
The removal and encryption of operating system files was done to remove traces of previous criminal 

activity (backdoor) and to divert attention by simulating the extortion of cash from victims. 

In addition, the virus spreads through spam messages that contain links to download files from 

Dropbox called “application folder-gepackt.exe”. When the file is downloaded and opened, the virus is 
activated. 

Microsoft announced that 12,5 thousand computers were infected in Ukraine. 
The authorities, in the person authorized to this body, namely: the Security Service of Ukraine, 

Department of Cyberpolice of the National Police of Ukraine, State Special Communications Service of 
Ukraine, State Center for Cyber Defense and Counteraction, National Cybersecurity Coordination Center began 

to investigate a serious computer attack that caused chaos on computer servers of the nation companies and 

institutions. 

First of all, a source of malware was identified. 
Also, the cyber police together with leading cyber security experts have been working to create a 

decryptor for decrypting files encrypted with malware. 
Through social networks, the authorities conducted constant work with the population to provide 

advice on preventive measures to prevent infection, provided links to patches of security updates, etc. 
The staff of the cyberpolice created a headquarters that provided real-time counseling round-the-

clock on how to avoid infection with the virus. 
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Some institutions, such as Nation Bank of Ukraine announced the creation of the Banking Market 
Cybersecurity Center (CSIRT-NBU) for the prompt response and exchange of information between all actors of 
the banking market and law enforcement agencies in real time. 

All these measures enabled special agents of the cyberpolice department, together with the Security 

Service of Ukraine and prosecutors, to stop the second stage of the cyberattack Petya. Cyberpolice blocked 
the mailing and activation of the virus from the servers of the informational system “M.E.Doc”. The attack 
was stopped. The servers with the traces of cybercriminals were removed. 

Experts estimate that approximately 75% of hacker attacks with “Petya” virus occurred in Ukraine, 
and in Poland, for example, only 5.81%. So how do they combat cybercrimes? 

Firstly, changes were made to the legislation, which allowed proclaiming a state of emergency in the 
event of an attack in the virtual space. 

Secondly, the Ministry of Administration and Digitalization was created, which task was to provide 
cyber security in the military sphere, protect the privacy of citizens, build a national educational platform, 
involving the elderly and residents of remote areas of the country. 

Thirdly, the National Cybersecurity Center has been established. Its key task was to prevent threats, 
respond to them and coordinate actions. 

Fourth, a new strategy for cybersecurity has been developed, which provides that by 2020 the 
authorities will ensure the safety of citizens, economic operators and state institutions in the field of 
cybersecurity. 

Fifth, acknowledged the need for sufficient funding for cybersecurity measures. 
We have Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA), but in the United States there 

are 72 of such teams, in Germany - 23, in Poland - 2. So, there are structures, but their tasks are scattered, and 
the main body is not defined. In addition, these institutions employ too low skilled specialists with the 
appropriate salary level. 

The situation with the law leaves much to be desired. We have the “Doctrine of Information Security”, 
the Law on ratification of the Convention on Cybercrime, the Law on the basic principles of cybersecurity of 
Ukraine, the Decision of the National Security and Defense Council “On the strategy of cybersecurity of 
Ukraine”. Legislative base is an important component, but if it remains on paper, the situation  will not 
improve. It must be understood that there is no alternative to raising the level of cyber security. 

Conclusions 
On June 27, 2017, Ukraine was struck by the most powerful hacker attack for the whole history. The 

large-scale destructive attack of the attackers closed access to computers and computer networks in about 
80% of Ukrainian enterprises (including foreign-owned companies). 

The Department of Cyberpolicies of the National Police of Ukraine received more than 3,000 
notifications of blocking computers. 

The authorities began to investigate a serious computer attack. Several measures were taken to 

eliminate the threat and preventive measures were taken to protect non-contaminated systems. 
We have encountered cyber attacks more than once. The most famous of them were attempts to 

intervene in the work of the CEC server in 2014, energy production companies’ servers in 2016, as well as the 

sites of the State Treasury, the Ministry of Finance and other government agencies. But the Petya ransomware 

shows us that our state system of cyber security is still too weak. The path of Ukraine in this struggle is the 
need to improve the administrative legal system of cybersecurity, based on the experience of developed 

countries, close cooperation with them, as well as serious financial support. 
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Руйнівний стан справ в українському суспільстві характеризується значним розповсюдженням 

різного роду продукції, у тому числі і забороненої для обігу. Інтернет при усіх його позитивних 

сторонах, містить і непередбачені проблеми. І найперша з них – діти і кіберпорно, в якому вони 
виступають об’єктом розбещення, наруги, насильства та сексуальної експлуатації з боку злочинців. 

Небезпека цього явища полягає у тому, що зараз складаються умови, коли віртуальне середовище 

поступово перетворюється на повноцінний ринок збуту і розповсюдження порнопродукції.  
Значну роль у наданні інформації щодо таких злочинів відіграють неурядові громадські 

організації. Так, фахівцями «гарячої лінії» центру «Ла Страда – Україна» з 2009 по 2013 роки отримано 

та опрацьовано 1492 повідомлення, з яких вдалось ідентифікувати 279 випадків дитячої порнографії, що 
розповсюджувалась у мережі Інтернет. Отримані повідомлення були передані українським 

правоохоронним органам або подібним «гарячим лініям» в інших країнах залежно від того, на ресурсах 

якої держави було розміщено цей нелегальний контент [1, с. 43]. 

Останнім часом все більше набирає обертів кримінальний бізнес, пов’язаний із сексуальним 
обслуговуванням, вчиняються злочини на сексуальному ґрунті. Орієнтація на ринкову економіку 

сприяла комерціалізації багатьох аспектів життя людей, серед яких опинилися і сексуальні відносини. 

Зазначені проблеми зумовлені, зокрема, відсутністю науково обґрунтованої і апробованої на практиці 
методики виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією. Означені аспекти 

і визначають необхідність теоретичного обґрунтування необхідності підвищення ефективності 

діяльності підрозділів Національної поліції, спрямованої на запобігання злочинам у сфері суспільної 

моралі, що покликані захищати права дітей. Таку думку підтримали опитані нами працівники 
підрозділів протидії кіберзлочинності (65% опитаних) та слідчих (72% опитаних), що спеціалізуються 

на розслідуванні даної категорії проваджень.   

Методологічним підґрунтям нашого дослідження є праці провідних вітчизняних і зарубіжних 
вчених, зокрема: Ю. Аленіна, В. Бахіна, Р. Бєлкіна, І. Возгріна, А. Волобуєва, В. Галагана, 

В. Гончаренка, С. Денисова, Р. Джинджолія, С. Кондраніна, Д. Паляничко, А. Старушкевича, 

І. Сугакова, О. Хабарова, С. Хільченка та інших. 
Водночас, потребують поглибленого вивчення проблеми дотримання прав дитини засобами 

протидії дитячій порнографії в мережі Інтернет.  

Об'єктом нашого дослідження є злочинність в мережі Інтернет, пов’язана із дитячою 

порнографією, предметом — проблемні питання захисту прав дитини при розповсюдженні дитячої 
порнографії у мережі Інтернет. У зв’язку з цим, спробуємо дослідити міжнародне та українське 

законодавство з проблеми дитячої порнографії та викласти пропозиції по удосконаленню механізму 

боротьби з цим явищем. 
За останні декілька років ситуація в Україні докорінно змінилася. У 2009 р. було прийнято зміни 

й доповнення до ст. 301 КК України, що встановлюють відповідальність за зберігання порнографічних 

матеріалів із метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення. Але основним і найбільш рішучим 

кроком стало прийняття Закону України від 20.01.2010 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії». Згідно з цим Законом ст. 301 КК 

України доповнено двома новими частинами, що передбачають відповідальність за виготовлення і 

розповсюдження саме дитячої порнографії. Ще одним важливим досягненням цього Закону є введення 
поняття дитячої порнографії. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 

20.11.2003, «дитяча порнографія – зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як 

дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення 
статевих органів дитини в сексуальних цілях» [2]. 

Однак, сучасні реалії вказують на неефективність подібної законотворчості. Існуючі способи 

правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту та охорони моральності не є дієвими, про 

що свідчать і численні повідомлення у ЗМІ, і результати опитування громадськості. Також зазначимо, 
що ставлення населення України до дитячої порнографії є досить негативним, про що свідчить зріз 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

199 

громадської думки, який було проведено центром «Ла Страда – Україна» та Київським міжнародним 
інститутом соціології.  

Так, за даними опитування громадської думки, що проводився протягом 2008-2009 рр., 87% 

громадян згодні, що дитяча порнографія завдає шкоди. Переважна більшість українців (97,8%) вважає, 
що дитяча порнографія має бути заборонена, а 93,7% жителів України погоджуються, що порнографія 

взагалі (і дитяча, і доросла) має бути заборонена. 94,2% українців вважають, що для тих, хто 

користується i зберігає дитячу порнографію повинно бути передбачене покарання. А для тих, хто 

виготовляє дитячу порнографію, покарання має бути найсуворішим за національним законодавством 
(97,4% опитаних) [3]. 

Аналіз судової та правоохоронної практики свідчить, що часто правоохоронні органи та суди 

невірно кваліфікують злочини, вчинені стосовно дітей. Наприклад, слідчі застосовують ст. 156 КК 
України «Розбещення неповнолітніх» у випадках, коли фактично відбувалась експлуатація дітей в 

порнографії (про це зазначають 65 % опитаних працівників прокуратури, 63% суддів). Проблема 

сексуальної експлуатації дітей залишається актуальною для України, потребує реагування з боку 

державних органів та суспільства загалом. Ступінь небезпеки зазначеного злочину полягає не лише в 
його аморальності, а й у небезпечності наслідків, завдає шкоди нормальному розвитку дітей, травмує 

їхню психіку та впливає на подальші взаємовідносини з особами протилежної статі.  

З цього приводу С. Косенко слушно звертає увагу, що соціально-правовий захист дітей є одним 
з основних показників рівня розвитку суспільства, його цивілізованості і перспективності. Найвищим 

рівнем охорони громадян є кримінально-правовий захист, який забезпечує можливість застосування 

найбільш тяжкого покарання до осіб, що заподіюють суттєву шкоду фізичному, моральному та 
соціальному розвитку підлітків. Злочини, що порушують статеву недоторканість та нормальний 

статевий розвиток дітей, особливо небезпечні [4, с. 35]. 

На сьогодні незлочинними в Україні залишаються користування, виготовлення задля власних 

потреб дитячої порнографії та володіння нею, а також втягнення неповнолітніх за згодою до участі у 
створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного 

характеру, що містять дитячу порнографію. У цьому аспекті українське законодавство не відповідає 

міжнародним нормам. 
Як свідчить міжнародний досвід протидії дитячій порнографії, найбільш результативними 

заходами протидії є:  

- наявність законодавчих положень про дитячу порнографію та її поняття; 
- обов’язкова кваліфікація володіння продукцією порнографічного характеру, створеною за 

участю дітей, як кримінально караного діяння; 

- нормативно-правове закріплення обов’язку інтернет-провайдерів інформувати відповідні 

правоохоронні органи про всі виявлені ними факти вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням та 
збутом дитячої порнографії; 

- призначення покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк;  

- застосування хімічної або медичної кастрації;  
- після відбуття покарання обов’язок носити електронний браслет;  

- обов’язкове оприлюднення даних осіб, які залучали дітей до участі у порнографії, зберігали 

дитячу порнографію тощо;  

- відсутність терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності;  
- створення спеціалізованих служб для боротьби з сексуальними злочинами стосовно дітей;  

- обмеження демонстрацій фотографій через соціальні мережі;  

- створення громадських об’єднань покликаних на боротьбу з педофілами.  
На нашу думку, доцільним було б запозичення подібних практик і в Україні, що підтримали 

89% опитаних нами оперуповноважених, та 95% слідчих.  

Аналіз наявної фахової літератури, досліджень міжнародних програм та асоціацій, опитування 
практичних працівників і громадськості, особистий досвід виявлення та розслідування злочинів 

свідчить, що важливими напрямами вдосконалення діяльності правоохоронних органів під час 

розслідування злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією є: 1) відповідне наукове забезпечення 

такої діяльності; 2) наявність обґрунтованих методичних рекомендації щодо проведення СРД, у т.ч. 
негласних; 3) дієве організаційне, матеріально-технічне, інформаційне, психологічне забезпечення 

слідчої, оперативно-розшукової й експертної діяльності; 4) підготовка висококваліфікованих фахівців 

тощо (таку думку поділяють 96% опитаних нами оперуповноважених та 97% слідчих).  
Боротьба з комерційною сексуальною експлуатацією дітей та торгівлею ними є прерогативою 

правоохоронних органів, оскільки права дитини в суспільстві повинні перебувати на вершині піраміди 
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соціальних цінностей нашої держави. Для подолання злочинів дитячої порнографії необхідна співпраця 
держаних органів, неурядових організацій, бізнес-структур. 
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Міжнародна науково-практична конференція 

Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання 

30 листопада 2018 року 

м. Одеса, Україна 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Інформуємо Вас, що 30 листопада 2018 року в м. Одеса відбудеться Міжнародна 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 

 

Адреса:             вул. Успенська, 1, м. Одеса, 65000, Україна 

Сайт:   http://oduvs.sem-dev.co.ua/kafedra-kiberbezpeki-ta-informatsijnogo-zabezpechennya/ 

E-mail:              0997060070@ukr.net 
facebook:           https://www.facebook.com/kiberoduvs 

 

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 

mailto:0997060070@ukr.net
mailto:0997060070@ukr.net
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