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30 листопада 2018 року, м. Одеса 

 
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». 

Значна частина питань щодо цієї проблеми може бути вирішена організаційними заходами. Проте, із 

розвитком інформаційних технологій, спостерігається тенденція до зростання потреби поглибленої 

правової регламентації кібербезпеки. 

Ефективність захисту від посягань у кіберпросторі залежить від досконалості нормативно-

правової бази, національної доктрини держави в області кібербезпеки, сформованої інфраструктури, 

ефективності підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також технічного та матеріального 

забезпечення їх діяльності. 

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.  

В Україні створено основні елементи системи захисту кіберпростору: напрацьовано відповідну 

нормативно-правову базу; визначено основні функції й повноваження суб’єктів системи кібербезпеки, 

реформовано ті, що діяли, та створено нові підрозділи, які проводять діяльність у цій сфері; 

тривають роботи зі створення нових зразків спеціальних технічних пристроїв для кіберзахисту. 

Проводяться численні наукові дослідження з метою вдосконалення діяльності органів державної влади 

в зазначеній галузі. 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 

 
 

Кіберзлочинність як глобальна загроза економічній безпеці 
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студентка факультету №4 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Кубаєнко А.В. 

кандидат юридичних наук 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

XXI століття — епоха інформаційного суспільства, коли комп’ютери, смартфони та інші 

гаджети стали буденною частиною життя людини. Однак, такий стрімкий розвиток інформативно-

комунікативних технологій не міг обійтись й без шкідливих наслідків. Однією з найбільших і 

найглобальніших проблем цього часу є кіберзлочинність. З розвитком інформаційних технологій 

зростає й кількість кіберзлочинців. І як наслідок, все це є загрозою як для економічної та інформаційної 

безпеки, так і для людства в цілому. 

Аналіз результатів наукових досліджень, дозволяє визначити, що проблема кіберзлочинності 

непокоїть не лише держави світу, а й кожного окремо взятого господарюючого суб’єкта. Важливо 

зазначити, що кіберзлочинність – це наслідок інтенсивного розвитку інформаційного процесу, який є 

основною загрозою для економіки держави та її підприємств. Постійне вдосконалення інформаційних 

технологій та зростаюча кількість кіберзлочинної діяльності на підприємствах створюють економічні 

загрози для глобальних інформаційних мереж.  

Незважаючи на актуальність даної проблеми, сьогодні існує ряд недоліків в управлінні кібер-

ризиками в організаціях. Так, багато організацій не проводять ранжирування інформаційних систем за 

ступенем значущості. Це призводить до спроб захистити все, через що одні системи будуть 

«перезахищені», в той час як інші - «недозахищені». Для вирішення цієї проблеми організації повинні 

визначити, які дані найбільш важливі для діяльності компанії і захищати найбільш важливі активи. 

Крім того, багато компаній не знають, де і як зберігається інформація, в той час, як один з 

постулатів управління інформаційною безпекою - це той, хто має фізичний доступ до сервера, той має 

доступ до всього. При цьому компанії рідко проводять модернізацію свого захисту. 

Наступний недолік існуючої системи контролю за кібер-ризиками - відсутність «динамічності» 

при їх оцінці. На сьогоднішній день оцінка кібер-ризиків зазвичай є відображенням поточної ситуації, 

тоді як даний процес повинен включати огляд тих змін, які можуть привести до створення внутрішніх і 

зовнішніх загроз, які, в свою чергу, викликають необхідність перегляду системи управління ризиками. 

Ще декілька десятків років тому, пограбування за допомогою комп’ютера могло здаватися лише 

вигадкою або сюжетом фільму. Проте в наш час, це вже цілком реальна загроза, з якою зіштовхуються 

тисячі фінустанов та мільйони їхніх клієнтів. Згідно з оцінками комісії з внутрішніх справ британського 

парламенту, 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. Керівник відділу фінансової стабільності Банку Англії Ендрю 

Хелдейн заявляв, що п'ять найбільших банків Великобританії бояться кіберзлочинів навіть більше, ніж 

боргової кризи. За його словами, система захисту від хакерських атак у банківському секторі перебуває 

фактично в зародковому стані: раніше фінансисти більше переймалися ліквідністю, ніж безпекою [1]. 

Що стосується ситуації в Україні, то сьогодні сотні й тисячі українців страждають від діянь 

кіберзлочинців. І якщо декілька років тому їхньою спеціалізацією  були лише махінації з банківськими 

картами, то у 2016-2017 роках ситуація значно погіршилася. Вони переорієнтувалися в тому числі на 

клієнтів-юросіб (де ціна питання, звісно, вища), що передбачає втручання в системи дистанційного 

банківського обслуговування (ДБО, наприклад, "клієнт—банк" тощо).  

За офіційними даними Департаменту кіберполіції України щороку кількість виявлених 

кіберзлочинів збільшується в середньому на 2,5 тисяч. У 2017 році із 7 тис кримінальних проваджень, 

4,5 тис — винятково кіберзлочини. За одинадцять місяців 2017 року працівниками Департаменту 

кібербезпеки було направлено до суду обвинувальні акти щодо 726 осіб [2].  
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Таким чином, кібер-ризиків неможна уникнути, ними можна тільки керувати за допомогою 

здійснення відповідного контролю. На нашу думку, вирішення проблеми кібератак полягає у 

впровадженні кібер-ризиків в загальну систему оцінки ризиків, що проводиться службою внутрішнього 

контролю (СВК). Незважаючи на актуальність даної теми, кібер-ризики внутрішнього контролю 

практично не розглядаються дослідниками і практиками [3]. 

Таким чином, внутрішній контроль - це інституційний механізм підвищення ймовірності 

досягнення цілей організації. В рамках управління кібер-ризиками він являє собою безперервний 

процес їх оцінки, моніторингу та коригування політики з управління ризиками з метою підвищення її 

ефективності. Інтегрована концепція внутрішнього контролю пропонує організацію багаторівневої 

системи управління кібер-ризиками, яка при правильному оформленні, допомагає запобігти можливим 

атакам зловмисників, зберігаючи їх за межами організації внутрішнього ІТ-середовища. Дана концепція 

повинні бути прийнята до уваги керівництвом організацій. З метою підвищення ефективності 

організації системи внутрішнього контролю керівництву необхідно визначити рівні толерантності до 

ризику, прийнятні для організації, і зосередити свої зусилля на захисті найбільш критичних 

інформаційних систем. Крім того, необхідно сформувати робочу групу за участю представників всіх 

зацікавлених служб, яка буде регулярно проводити зустрічі для обговорення питань забезпечення 

інформаційної безпеки, модернізації систем електронного захисту, належного інформування 

співробітників організації про існуючі кібер-ризики, проводити оцінку кібер-ризиків, пов'язаних з 

постачальниками послуг. Все це дозволить істотно підвищити ефективність внутрішнього контролю, а, 

як наслідок, уникнути організаціям значних втрат, що особливо актуально в сьогоднішніх кризових 

умовах. 
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Зважаючи на суттєве зростання інформаційної складової гібридної війни проти України, 

проблема зростання кіберзагроз стає вкрай актуальною і для свого розв’язання потребує ефективних 

заходів з оптимізації системи кібербезпеки держави. Реальна ситуація у сфері кібербезпеки України 

сформована масштабними кібернетичними атаками на інформаційні ресурси держави, метою яких є 

отримання даних про плани та оцінки українських органів державної влади щодо врегулювання 

конфлікту на Сході України та дій владних структур у зв’язку з цим. За таких умов питання 

гарантування кібербезпеки надзвичайно актуальні для України, а заходи з протидії викликам і загрозам 

у зазначеній сфері потребують комплексного характеру, адже кібербезпека має бути невід'ємною і 

нерозривною частиною технологічного прогресу. 

Як вже показало наше сьогодення, зневажання державою питаннями власної кібербезпеки 

спричиняє не лише значні матеріальні збитки через втрату або спотворення стратегічно важливої 

інформації, а й може породити техногенні катастрофи, збитки цивільної, фінансової і військової 

інфраструктури аж до втрати суверенітету держави [1]. 

Більшість світових держав, усвідомлюючи важливість боротьби з кіберзлочинністю та у 

відповідь на соціальні зміни, запустили різноманітні ініціативи в галузі кібербезпеки, завчасно 

відкоригували державну політику, сформували комплексне законодавство, розробили правові норми і 

регуляторні акти та прийняли національні стратегії кібербезпеки [2].  
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Що стосується України, нині правовий фундамент кібербезпеки держави становлять 

Конституція України, Стратегія кібербезпеки України (введена в дію 27.01.2016), Доктрина 

інформаційної безпеки України (введена в дію 25.02.2017), закони України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» 2163-VIII (набрав чинності 09.05.2018), «Про національну безпеку 

України» 2469-VIII (набрав чинності 08.07.2018), «Про інформацію» 2657-XII (редакція від 01.01.2017), 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 80/94-ВР (редакція від 

19.04.2014) та інші закони, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність, інші міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів 

інші нормативно-правові акти.  

Саме Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає основні об'єкти 

кіберзахисту, які створюють критичну інфраструктуру країни, нормативно закріплює понятійний апарат 

у сфері кібербезпеки на найвищому рівні, регламентує принципи забезпечення кібербезпеки та 

національну систему кібербезпеки, окреслює державно-приватну взаємодію у сфері кібербезпеки та 

встановлює відповідальність за порушення законодавства у цій сфері і контроль за законністю заходів 

щодо забезпечення кібербезпеки України [3]. У Стратегії кібербезпеки України визначені пріоритети та 

напрями розвитку безпечного, стабільного і надійного кіберпростору, передбачено чіткі заходи 

боротьби з кіберзлочинністю [2, 4]. 

Значні прогресивні кроки в побудові законодавчої бази для забезпечення кібербезпеки держави 

були відзначені у показнику «законодавча база» (Legal) дослідження «Глобальний індекс кібербезпеки» 

(Global Cybersecurity Index, GCI) 2017 року [5]. Такі дослідження щорічно проводяться Міжнародним 

союзом електрозв'язку (ITU). Однак наявність правових норм чи регуляторних актів не є єдиною 

рушійною силою кібербезпеки, бо навіть багаторазове прочитання вголос законів і нормативних 

документів не допоможе з практичної точки зору [6]. Саме тому в 2017 році Україна посіла невтішне 59 

місце в рейтингу з 193 можливих, у той час як інші країни пострадянського простору суттєво 

випередили нас в рейтингу. Так, Латвія, Молдова, Білорусь і Азербайджан істотно випередили нас в 

рейтингу. Більше того, Росія зайняла 10 місце, Грузія – 8 місце, Естонія –5 місце й увійшли в топ-

десятку світових лідерів у цій галузі.  

Проблема ефективного забезпечення кібербезпеки потребує комплексного вирішення, адже 

кібербезпека охоплює все, що захищає організації та фізичних осіб від умисних атак, порушень, 

інцидентів та їхніх наслідків: захист інформаційних активів шляхом боротьби із загрозами безпеці 

інформації, яка обробляється, зберігається та передається за допомогою інформаційних систем, що 

взаємодіють за допомогою мереж [7]. Саме тому разом з законодавчими ініціативами і створенням 

державних центрів кібербезпеки, вкрай необхідними є їхня практична реалізація, залучення 

зацікавлених сторін з державного і приватного секторів для стимулювання розвитку та прийняття 

галузевих стандартів безпеки в роботі організацій, технічних норм і принципів безпечності і 

конфіденційності при розробленні, яких повинні дотримуватися виробники продуктів і постачальники 

послуг у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи хмарні технології. Нові 

покоління програмно-апаратного забезпечення повинні бути оснащені сильнішими та зручнішими 

вбудованими засобами захисту. Слід підвищувати рівень безпеки комп'ютерних мереж, які 

використовуються для роботи з секретними даними. 

Потрібні координація і переорієнтація наукових досліджень і розробок (R&D) у сфері 

комп'ютерної безпеки, в області вдосконалення інформаційних технологій, використання математичних 

методів багатомірного аналізу даних, розробленні технологій комплексного захисту апаратних і 

програмних платформ, технологій виявлення ознак кібернетичного нападу з використанням активних і 

пасивних методів та датчиків спостереження, створення систем контролю, які визначатимуть факт 

скоординованого широкомасштабного нападу і формуватимуть ранні попередження про можливий 

напад і локалізацію джерела нападу.  

Важливо підвищувати рівень обізнаності щодо кібербезпеки на всіх рівнях: від діючих центрів 

комп'ютерної безпеки до розгортання освітніх програм з комп'ютерної безпеки. Особливої уваги за 

умов, що склалися, потребує розроблення ефективного плану заходів для здійснення «стрибка вперед» у 

сфері захисту як урядових, так і приватних комп'ютерних і телекомунікаційних мереж від внутрішніх і 

зовнішніх нападів, запобігання нанесенню збитків населенню та інфраструктурі від кібернетичних атак, 

створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, 

суспільства і держави. 
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Прийняте Верховною Радою України в 2007 році законодавство щодо основних принципів 

розвитку інформаційного суспільства в Україні [1] сприяло формуванню цілого ряду наукових 

юридичних досліджень, які пов’язані з проблемами розуміння складових вказаного суспільства, умов 

його інтеграції в світовий інформаційний простір. В той же час, слід мати на увазі, що сам термін 

«інформаційне суспільство» певною мірою відображає якісну сторону громадянського суспільства. В 

свою чергу засоби масової інформації виступають наскрізним елементом і громадянського, і 

інформаційного суспільства. В загалі сучасне громадянське суспільство вже не може в повному обсязі 

бути таким, якщо воно не відповідає рівню інформаційного суспільства. 

Актуальність дослідження свободи засобів масової інформації в громадянському суспільстві 

зумовлюється необхідністю на фундаментально-правовому, теоретичного визначення юридичних основ 

цієї свободи, функціональних її меж і категоріальної конкретизації використовуваних в юридичній 

практиці, науці і законодавстві понять для приведення їх в певну стандартизовану форму, зможе 

відповідати міжнародним вимогам в області глобального інформаційного простору. Інший аспект, що 

підвищує актуальність даного дослідження - це недостатність теоретико-правових наукових досліджень 

рівня свободи засобів масової інформації саме як складовою громадянського суспільства. Більшість 

дослідників юристів обмежуються вивченням питань нормативно-правового режиму діяльності засобів 

масової інформації та проблем, які існують в площині інформаційного менеджменту. Це зумовлено тим, 

що тематично більшість таких досліджень здійснюється в рамках спеціальності 12.00.07 - 

Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право. Оскільки ця спеціальність отримала 

вищезазначеного виду в Україні тільки наприкінці 2003 року, то адміністративно-правові методи 

переважно переважали в дослідницьких пошуках останніх років. Втім, для юриспруденції важливо 

реальне наповнення категоріального пристрою в діяльності засобів масової інформації (ЗМІ) 

змістовними елементами, які розкрили основні ідейно-правові основи їх діяльності з чітким 

визначенням кордонів впливу на них держави та громадянського суспільства. 

Аспект свободи засобів масової інформації з кінця 80-х років активно привернув увагу вчених 

юристів. Не були осторонь від цього процесу і українські вчені. Так, до питань свободи засобів масової 

інформації на шляху формування громадянського суспільства та правової держави звертається у своїх 

роботах А.А. Письменицький. Досліджено аспекти взаємодії засобів масової інформації з галузями 

державної влади, роль засобів масової інформації у становленні та розвитку демократії, проблеми та 

сфери правового регулювання діяльності засобів масової інформації, шляхи та перспективи розвитку 

інформаційного законодавства. Зокрема, дійшли до висновку про те, що, незважаючи на широку думку 

щодо засобів масової інформації як про «четверту владу», дійсно владних (в юридичному сенсі) 

повноважень вони не мають, не можуть і не повинні мати, що, однак, зовсім не принижує їх особливу 
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роль, як важливий елемент політичної системи. Вони сприяють максимальній ефективності 

функціонування даної системи, і, зокрема, виконують роль певних обмежувачів та противаг по 

відношенню до всіх галузей влади [2]. 

В.Ф. Іванов досліджує законодавство про засоби масової інформації в Україні та за її межами 

розглядає актуальні питання законодавчого регулювання діяльності українських мас-медіа, 

журналістські права та обов'язки у світлі Європейської конвенції з прав людини. Їм були розглянуті 

особливості законодавчого регулювання діяльності комп'ютерних ЗМІ, громадського 

телерадіомовлення, законодавчого захисту від зловживання свободою слова, захисту суспільної моралі 

у засобах масової інформації, а також законодавчого забезпечення механізму доступу до інформації [3]. 

В.М. Брижко, А.Н. Гальченко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орехов, А.М. Чернобров здійснили 

термінологічний науково-правовий аналіз ролі засобів масової інформації в контексті доктрини 

інформаційного суспільства. Ними на монографічному рівні були наведені визначення, які визначають і 

пояснюють основні поняття, що з'явилися в останні десятиліття щодо когнітивних процесів у сфері 

інформатизації та зв'язку, конвергенція яких все більше поглиблюється в напрямку розвитку 

інформаційних технологій та інженерного інтелекту. В цьому контексті автори запропонували 

кореляційне об'єднання термінів у аспекті прав і свобод людини, галузі інформації, інформаційних 

ресурсів, інформаційної інфраструктури та телекомунікацій, інтелектуальної власності та ринкової 

економіки в умовах переходу до інформаційного суспільства [4]. 

А.С. Рождественська пропонує в своїй дисертації новий підхід до розуміння ролі засобів масової 

інформації в сучасному суспільстві за рахунок розширення класифікації суб'єктів правовідносин та, 

зокрема, інформаційних правовідносин, шляхом виділення категорії «особливий суб'єкт інформаційних 

правовідношень», в яких автор відносить у тому числі і журналістів. Визначено специфіку 

інформаційних правовідносин з участю «особливих суб'єктів». Визначені та розкриті специфічні ознаки 

правосуб'єктності окремих суб'єктів інформаційних правовідносин. Проаналізовано систему правового 

регулювання діяльності певних видів окремих суб'єктів інформаційних правовідносин в Україні [5]. 

Праці цих та інших наукових досліджень представляють собою вивчення теоретичних та 

практичних проблем, що вимагають сучасного наукового розуміння та аналізу рівня свободи засобів 

масової інформації як складової інформаційної громадянської суспільності, виявлення її ролі в процесі 

демократизації суспільного та державного життя, зокрема формування цілісної та багатогранної 

структури інформування громадян, що відповідає сучасним реаліям правової дійсності, інтерпретації 

його ролі в нових умовах суспільної життя. 

Об'єктом такого дослідження та аналізу повинні стати кордони свободи засобів масової 

інформації, що базуються на системній теорії громадянського суспільства. 

Предметна складова такого дослідження має стати правовим аналізом рівня свободи засобів 

масової інформації як складової громадянського суспільства від влади та інших суб'єктів 

громадянського суспільства, в умовах економічних, політичних, правових та соціальних перетворень в 

Україні, виявлення проблемних сфер в цій залежності, пошуку підвищення ефективності позитивного 

впливу ЗМІ на державну владу в процесі розвитку та формування інформаційного громадянського 

суспільства та основ юридичного суду. 

Така спрямованість наукового пошуку дасть вихід на формулювання визначення свободи 

засобів масової інформації, наприклад, як право громадян та їх організацій вільно без будь-яких цензур 

(відкритих або прихований) викласти свої погляди через газети, телебачення, Інтернет та інші ЗМІ, це 

життєва необхідна умова для повного виявлення політичного змісту та громадських функцій публічного 

вираження свободи слова. 

Тоді розуміння поняття «свобода засобів масової інформації» може знайти своє підтвердження в 

здатності охопити не тільки засоби масової інформації як суб'єктів - юридичні особи, колективи людей. 

Можливо, стане підтвердженням того, що ця концепція має охоплювати також індивідуальну свободу - 

можливість журналіста, який реалізує свій професійний обов'язок, та будь-яких інших громадян 

висловити свою думку в засобах масової інформації та взяти участь у обговоренні суспільно важливих 

питань. 

Водночас, обґрунтованим буде і твердження, що в умовах громадянського суспільства держава 

повинна сприяти інформаційній свободі засобів масової інформації для меншин, сприяти застосуванню 

узгоджених процедур, прагненню до консенсусу, вірити як особистим, так і здійснюваним через партії 

та громадські організації переконання, що випливають з невід'ємних та незмінних прав 

Свобода слова, в юридичному сенсі є природною, юридично визнаною та нормативно 

закріпленою можливістю самостійно вибрати вид і міру своєї речової поведінки, виражати ідеї, думки 

та переконання (розповсюджувати їх письмово або усно, в повному обсязі або частково, з будь-якими 
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питаннями і на будь-яку тема, якщо це не створює загрози цінностям, що охороняються правом). У той 

же час здійснення цієї свободи можливе саме завдяки вільним засобам масової інформації. 

Сьогодні в Україні для нейтралізації наслідків та зменшення впливу російської інформаційної 

інтервенції доречним стає вивчення таких напрямків інформаційної сфери діяльності держави з метою 

досягнення цивілізованого рівня свободи ЗМІ: вироблення інформаційної політики відповідно до норм 

міжнародного права з урахуванням довгострокової та короткострокової стратегії; створення 

уніфікованої освітньої літератури, освітніх планів по історії України та світу; виготовлення 

конкурентоспроможного українського інформаційного продукту; сприяння дотримання прав 

українських громадян різних національностей; створення системи контролю над іноземними ЗМІ, що 

функціонують в Україні, і посилити контроль над українськими ЗМІ, щодо дотримання ними діючого 

інформаційного законодавства; проведення люстраційної політики серед власників українських медіа-

ресурсів, законодавчо закріпити покарання за інформаційне звинувачення та антиукраїнську, 

антидержавну пропаганду; розвиток суспільного медіа-сектора та підтримки діяльності громадських 

організацій; поліпшення якості та збільшення кількості української видавничої продукції, сприяння 

створенню цікавих телепрограм, розвитку вітчизняної кінематографії, припинення трансляції фільмів та 

новин країни-агрессора; використання Інтернет ресурсу для посилення інформаційної безпеки України; 

якісно поліпшити професіональну підготовку спеціалістів по інформаційній безпеці та протидії засобам 

психологічного впливу. 
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На цей час в Україні існує низка проблем у сфері інформаційно-психологічної безпеки, що 

мають загальносистемний характер. Спостерігається інформаційна експансія з боку іноземних держав, 

яка проявляється в засиллі іноземної теле-, аудіо- та друкованої продукції в українському 

інформаційному просторі, виробленої на замовлення владних інститутів сусідніх країн з урахуванням 

їхніх ідеологічних пріоритетів та стратегічних цілей; здійснюється негативний внутрішній 

інформаційно-психологічний вплив, зокрема завдяки широкому використанню фінансово-

промисловими групами підконтрольних ЗМІ для просування власних цілеспрямованих інформаційних 

трендів з метою досягнення певних політичних та/чи економічних інтересів.  

В Україні питанню інформаційної безпеки держави стали приділяти більше уваги. Кабінетом 

Міністрів України затверджено план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України, 

Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації. В принципах цифровізації піднімається питання інформаційної 
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безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних. Законом України “Про Раду національної безпеки і 

оборони України” визначено правові засади організації та діяльності РНБО, її склад, структуру, 

компетенцію і функції, а статтею 4 – компетенція Ради національної безпеки і оборони України 

стосовно питання інформаційної безпеки. Положенням про Адміністрацію Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України на Адміністрацію Держспецзв’язку покладені 

завдання забезпечення кіберзахисту, забезпечення інформаційної безпеки держави тощо. У Законі 

України “Про Службу зовнішньої розвідки України” визначено, що інформаційний простір належить до 

компетенції розвідки, також на Службу зовнішньої розвідки України покладається вжиття   заходів  

протидії  зовнішнім  загрозам  національній  безпеці  України, у тому числі у кіберпросторі і т.і.  

Ключовим законодавчим актом у сфері національних інтересів нашої держави є Закон України 

“Про національну безпеку України”, яким відповідно до статей 1, 2, 17, 18 і 92 Конституції України 

визначено основи й принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної 

політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз. Цим Законом 

визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і 

оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших 

державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, 

визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, 

запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, 

забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями 

сектору безпеки і оборони. 

Закон України “Про Службу безпеки України” покладає на Центральне управління СБУ функції 

координації підрозділами, що займаються захистом інтересів держави в інформаційній безпеці. Закон 

України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” визначає правові й 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, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, 

осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки. 

Варто зазначити, що Воєнна доктрина України декларує поглиблення кооперації та 

співробітництва нашої держави з НАТО і Європейським Союзом у питаннях боротьби із 

кіберзлочинністю.  

Отже, з отриманих у роботі результатів випливає, що інформаційна безпека набуває дедалі 

більшої актуальності в системі національної безпеки України та є однією з ключових у системі 

функціонування правоохоронних органів. На сьогодні залишаються актуальними питання, пов’язані з 

транснаціональними комп’ютерними злочинами, співпрацею із іншими країнами безпосередньо на рівні 

підрозділів, особливо в контексті мережі міжнародних контактних пунктів із реагування на 

кіберзлочини. 
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«Кіберзлочинність», «хакери», «комп`ютерний злом» - ці терміни вже перестали бути чимось 

незрозумілим для юристів. Проблеми протидії злочинам  у сфері використання комп`ютерної техніки 

активно виноситься на обговорення науковцями, досить стрімко розвивається практика застосування 

певних норм законодавства про кримінальну відповідальність. На сьогодні комп`ютерні злочини - це 

одна з найдинамічніших груп суспільно небезпечних посягань. Тому за доцільне вважаємо детальніше 

дослідити дане питання.  

Швидкий розвиток даного виду злочинів зумовлюється прискореним розвитком науки й 

технологій у сфері комп’ютеризації, а також постійним і стрімким розширенням сфери застосування 

комп’ютерної техніки. Слід зауважити , що український законодавець надає велику увагу даній 

проблемі. Кримінальний кодекс України (далі - КК України) вперше передбачив самостійний розділ про 

ці злочини – у розділі ХVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж». Про актуальність цієї проблеми в суспільстві свідчить, 

зміна положення цього розділу цілих два рази. Розповсюдження комп'ютерних вірусів у мережах, 

шахрайства з пластиковими платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків, викрадення 

комп'ютерної інформації та порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-

обчислювальних систем - це навіть не десята частина переліку подібних злочинів. Цю категорію 

злочинів називають по-різному: кіберзлочини, комп’ютерні злочини, злочини в сфері комп’ютерних 

технологій, злочини в сфері комп’ютерної інформації. В літературі найчастіше зустрічаються два 

терміни: кіберзлочини та комп’ютерні злочини. Такі злочини характеризуються наступними 

особливостями: високою латентністю (властивість об'єктів або процесів перебувати у прихованому 

стані, не виявляючи себе), складністю їх виявлення та розслідування, складністю доказу в суді подібних 

справ, високим збитком навіть від одиничного злочину [1, c.134]. З точки зору кримінального права до 

кіберзлочинів відносяться тільки ті злочини, що передбачені розділом XVI КК України, а в 

криміналістиці доцільно включити до даного поняття будь-які інші злочини, для скоєння яких 

застосовується комп’ютер та використовується Інтернет. 

Слід погодитися з думкою В.В.Вєховим, який пропонує давати різні визначення комп'ютерних 

злочинів у різних галузях, таких як : кримінально-правової охорони і криміналістичної. Очевидно, що 

остання група має більш широке значення. Її можна визначати як діяння, в яких комп'ютер є предметом, 

знаряддям або засобом скоєння злочину. Виділення цієї групи має значення для криміналістики з 

огляду на специфіку методики розслідування. Але для того, щоб назвати діяння кіберзлочином, 

комп’ютерні технології мають відігравати основну, центральну роль в скоєнні злочину. 

Своєрідність цього виду злочинності є у тому, що готування та скоєння злочину здійснюється не 

відходячи від «робочого місця», злочини є доступними для будь-якого користувача комп’ютера 

,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 десятки 

тисяч кілометрів від злочинця. Крім того, дуже складно виявити, зафіксувати і вилучити 
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криміналістично-значущу інформацію при виконанні слідчих дій для використання її в якості речового 

доказу. Превентивні заходи вже не допомагають, і з кожним роком шкода збільшується, а злочини 

стають все більш «вишуканими». Найпоширеніші - це злом баз даних компаній та урядових організацій. 

До цього, наприклад, призвела атака вірусу на іранську АЕС у Бушері. Також досить відомі крадіжки 

інновацій або технологій і, нарешті, банальна крадіжка грошей. Наприклад, одна із простих схем - 

шахраї крадуть зарплатні рахунки співробітників компаній. Потім продають їх на чорному ринку, де 

розцінки починаються від $ 3,5 за рахунок. Є й інший варіант - залишити ці дані собі й просто 

перевести гроші з сотень і тисяч банківських карт на свій рахунок. Щорічний збиток лише від такої 

досить легкої схеми американські компанії оцінюю в $ 1 млрд. 

Україна – не є винятком. Зі зростанням обсягів безготівкових розрахунків також зростає і 

кількість потерпілих від кібершахраїв. За даними Національного Банку України, 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 [2, c.5]. Наша держава з її досить 

низьким рівнем обізнаності про загрози використання комп'ютерів і таким же низьким рівнем 

інформаційної безпеки стає для них справжньою золотою знахідкою (у всіх сенсах). Розкрадання 

коштів в системах Інтернет банкінгу, даних кредитних карт, шахрайство в інформаційних мережах і 

інсайдерські витоки інформації стають повсякденними явищами. Проблемою українців є як недостатня 

кількість державних експертів в області комп'ютерно-технічної експертизи, так і труднощі з введенням 

в правове поле досліджень фахівців комерційних організацій. Типовий термін проведення комп'ютерно-

технічних експертиз становить від півроку і вище через високу завантаженість профільних державних 

установ. Весь цей час підозрюваний у даному злочині може перебувати в СІЗО.  

Українське ж законодавство у сфері захисту інформації, на думку Ю. Омельченка, вимагає дуже 

серйозного доопрацювання. «Потенційно існує ймовірність того, що кіберзлочинність буде виходити з 

Європи, то вона буде перебиратися в Україну. Та й уже цей процес відбувається», - зазначив експерт [3, 

c.10]. У грудні 2015 року була здійснена перша у світі вдала хакерська атака на об’єкти енергетики. Це 

було саме в Україні. Тоді кіберзлочинці знеструмили три енергопостачальні організації. Загалом 

постраждали близько 30 підстанцій, а майже 230 тисяч домівок та підприємств до шести годин 

залишалися без світла. Через рік менш масштабнішу атаку повторять уже в Києві, а за тиждень до цього 

«зламають» сайти Міністерства фінансів, Держказначейства та Пенсійного фонду.  

Серед підрозділів Нової поліції слід виділити новий підрозділ - Департамент кіберполіції. 

Начальник кіберполіції Сергій Демедюк оголосив певну статистику: «Щорічно кількість виявлених 

кіберзлочинів збільшується в середньому на 2500. У 2017 році ми супроводжували близько 7 тис. 

кримінальних проваджень, з них 4,5 тис. - виключно кіберзлочини. За 11 місяців 2017 року ми 

направили до суду обвинувальні акти за 726 особами».  

За думками дослідників даної проблеми існує декілька порад щодо того, як вберегти себе від 

кіберзлочинів: 1) створення надійних паролів, захист інформації та періодична їх зміна; 

2) поінформованість про розповсюджені прийоми, які використовують злочинці для того, щоб 

розпізнавати їх; 3) захист пристроїв, встановлення антивірусних програм; 4) використання захищених 

мереж; 5) перевірка своїх облікових записів; 6) використання інструментів конфіденційності та безпеки 

Google чи інших браузерів.  

Однак, за словами Дмитра Дубова, у 2016 році відбувся значний прогрес у цій сфері, зокрема на 

інституційно-організаційному  рівні: 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 Національного 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. Тож протидія кіберзлочинності та рівень кібербезпеки на сьогодні є одним із 

пріоритетних напрямків в політиці країни. Але для комплексної боротьби з цією проблемою потрібні 

спільні зусилля держави, громадян та міжнародної спільноти [4, c.19]. 

Таким чином, кіберзлочинність - це проблема, з якою зіткнулось суспільство у 21 столітті, і яка 

обіцяє рости та поглинати все більше коштів. Не звертаючи уваги  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 передивитися усі існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшу користь та 

надійніший захист від кіберзлочинців. Проблема профілактики і стимулювання кіберзлочинності в 

Україні – це комплексна проблема. Сьогодні закони повинні відповідати всім вимогам, що надаються 

сучасним рівнем розвитку технологій. Пріоритетним напрямком є також організація взаємодії і 
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координація усіх зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх 

необхідною матеріально-технічною базою. Жодна держава сьогодні не в змозі протистояти 

кіберзлочинності на всі 100% самостійно. Доречною є необхідність активізації міжнародної співпраці в 

цій сфері. Експерти впевнені: саме хакери в недалекому майбутньому стануть загрозою номер один, 

змістивши тероризм на задній план. Незважаючи на віртуальність злочинів, збиток вони завдають 

цілком справжній. 
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 Кіберзлочинність – це одна із найпоширеніших проблем ХХІ століття з якою зіткнулись всі 

держави і яка з часом збільшується не тільки за своїми масштабами, але і за рівнем спричиненої шкоди. 

Кіберзлочинці успішно продовжують свою діяльність у інформаційному просторі незважаючи на 

превентивні заходи.  

 Термін «кіберзлочинність» у нормативно-правових актах не визначений належним чином. 

Проте, сама концепція була сформована завдяки діяльності правоохоронних органів країн Європи та 

світу і стосується злочинів у сфері комп’ютерних технологій, незаконного обігу радіоелектронних і 

спеціальних технічних засобів, поширенням неліцензованого програмного забезпечення, а також деяких 

інших видів злочинів [1, с. 332]. 

 За останні 10 років зросла кількість користувачів мережею Інтернет, тому, що це доступно для 

кожного, і, звичайно, зручно. Сьогодні комп’ютер, мобільний телефон зазвичай мають безперешкодний 

і безперервний доступ до мережі Інтернет і сприймається як належне та необхідне, що призвело до 

росту кіберзлочинності, насамперед, тому, що користувачі не дотримуються звичайних правил безпеки. 

 Боротьба з кіберзлочинністю неможлива без глибокого розуміння правових питань регулювання 

інформаційних мереж. Боротьба саме з даним видом злочинності вимагає від держави взаємозв’язку на 

високому рівні між трьома основними, на нашу думку, компонентами, такими як: юридичний; 

технічний та соціальний. Саме якщо законодавець досягне ідеального балансу між цими складовими це 

дасть можливість для розвитку діючих механізмів превенції та реагування на кіберзлочини. 

 Кіберзлочини мають низку особливостей, що виділяють їх серед інших злочинів і в свою чергу 

ускладнює їх розслідування.  

 До них можна віднести наступні особливості:[3]. 

  Злочинець залишається анонімним безпосередньо до розкриття даного злочину. Кіберзлочин – 

це реальна можливість залишатися на відстані багатьох тисяч кілометрів від своєї жертви чи навіть 

жертв. 

 Кіберзлочини важко виявляти та розслідувати саме тому що вони вчиняються за допомогою 

електронно-обчислювальних машин, які мають свою IP-адресу і правоохоронцям необхідно визначити 

її серед сотні тисяч інших. 
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 Даний вид злочину приносить значні збитки. Яскравим прикладом являється камкординг, коли 

вчинення одного такого злочину може завдати збитків на сотні тисяч гривень. 

 Для розкриття кіберзлочинів необхідне залучення висококваліфікованих IT – спеціалістів, 

оскільки для виявлення і розслідування кіберзлочинів необхідні спеціальні знання та навички. 

 Особливістю даного виду злочину також являється те, що він має міжнародний характер, тому 

необхідно розвивати міжнародне співробітництво (а також методи загальної та спеціальної превенції, 

реалізація яких має здійснюватися на міжнародному рівні) в даній сфері, що сприятиме значному 

посиленню безпеки, зменшенню кількості кіберзлочинів (особливо на початковому етапі їх скоєння).  

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що кіберзлочинність стала проблемою саме 

ХХІ століття і вона тільки набирає оберти і насамперед це зв’язано зі жвавою модернізацією технологій 

та суспільства. Так, заходи щодо протидії кіберзлочинності вживаються, але їх не достатньо, тому 

необхідно розробляти нові методи боротьби, що будуть давати більш явні результати, а також 

вдосконалити системи захисту, які виступатимуть як методи загальної превенції. Нашій державі 

необхідно посилити безпеку в інтернет-просторі, оскільки в сьогоднішніх реаліях цей напрям є 

пріоритетним у внутрішній і зовнішній політиці. 
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Стрімкий науковий розвиток і технічний прогрес принесли в наше суспільство досить багато 

нових благ та можливостей. Серед яких є комп’ютери та Інтернет. Вже майже неможливо представити 

своє життя без  таких пристроїв як телефони, планшетні комп’ютери, ноутбуки чи персональні 

комп’ютери. На теперішній час ми можемо спостерігати перехід досить значної кількості послуг в так 

звану «електронну сферу» тобто коли такі послуги надаються  миттєво користувачеві безпосередньо 

через Інтернет, коли останній може користуватися послугами щоб придбати будь-яку річ, замовити їжу, 

оплатити комунальні послуги чи замовити квитки або інші послуги не виходячи  з дому, за допомогою 

персонального комп’ютера чи телефону з доступом до мережі Інтернет. Проте, на жаль, такі позитивні 

зміни завжди супроводжуються  певними негативними суспільними явищами. В цій сфері найбільш 

негативним явищем є так звана «кіберзлочинність». Адже там де є кошти чи інші матеріальні (хоча в 

цій сфері преважна більшість це все ж нематеріальні цифрові активи) знайдуться такі люди, які 

захочуть ними заволодіти незаконним шляхом. 
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Можна сказати, що на сьогодні кіберзлочинність є  хоч і досить молодим негативним явищем, 

про те одним із найбільш поширених. Кіберзлочинність зараз досить динамічне негативне соціальне 

явище. За останні роки кількісні показники вчинення злочинів такої категорії на території України 

досить зросли, також ми можемо спостерігати підвищення рівня суспільної небезпеки цих злочинів. Це 

зумовлене по-перше прискореним розвитком науки й технологій у цій галузі а також постійним і 

стрімким розширенням сфери застосування комп’ютерної техніки, а по-друге менш швидким розвитком 

нормативно-правової бази, що відповідала всім потребам сьогодення для ефективної боротьби зі 

злочинністю. Слід також зауважити, що законодавець все ж таки приділяє цьому питанню певну увагу. 

Кримінальний кодекс України має самостійний розділ про злочини, що стосуються цієї теми - розділ 

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

комп’ютерних мереж» [1]. За останні роки положення цього розділу неодноразово змінювалися та 

доповнювалися,  про те все ж таки досить значна кількість суспільно небезпечних дій не внесена до 

Кримінального кодексу України. та взагалі не вважаються правопорушеннями. Також хотілося 

зазначити, що  кримінальна відповідальність за неправомірні дії вчинені в мережі Інтернет може 

наставати і за іншими статтями особливої частини Кримінального кодексу України, і перелік їх досить 

значний. Хоча тільки незначна частина правопорушень в цій сфері підпадають під ознаки злочинів. 

Для боротьби з таким видом злочинності як кіберзлочинність в системі Національної поліції 

України було створено спеціальну службу, яка називається «Кіберполіція». 

Згідно з положенням Департамент кіберполіції Національної поліції України є міжрегіональним 

територіальним органом Національної поліції України, який входить до структури кримінальної поліції 

Національної поліції та відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики 

у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організовує та здійснює відповідно до законодавства оперативно-

розшукову діяльність [2]. 

Відповідно до цього кіберполіція повинна протидіяти всіма можливо дозволеними способами та 

засобами, включаючи всі наявні сили для боротьби з кіберзлочинністю, особливо вчиненню таких 

злочинів на території України. 

Для покращення ефективної  протидії кіберзлочинам значну увагу, на нашу думку, слід 

приділити нормативно-правовому регулюванню кібербезпеки в країні. Слід розробити 

загальнодержавну концепцію по підвищенню кібербезпеки та протидії кіберзлочинам на території 

України. В рамках такої концепції необхідно реформувати чинне законодавство в частині кримінальної 

та адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень в сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж. Переглянути відповідальність 

за використання протиправного контенту, інформації та іншої власності з порушенням авторських прав( 

так зване «пірацтво»), використання програм спеціальних програм (комп’ютерних вірусів), що 

порушують права і свободи осіб в мережі Інтернет, а інколи й посягають на власність. Доцільно було б 

прийняти закон, який визначив би статус нематеріальних цифрових активів, мається на увазі 

криптовалют та електронних грошей. Процесуальне законодавство також необхідно б було 

допрацювати, тому як зараз виявляти осіб, які вчиняють такі злочини та документувати злочинні дії 

виявляється не просто, а інколи і зовсім неможливо. Окремо слід наголосити на міжнародному 

співробітництві при розслідуванні таких злочинів, та співпраці правоохоронних органів. 
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Кіберзлочини є небезпечними для  держави. Вони спрямовані, перш за все, на банківську сферу, 

а також енергетичні об’єкти, транспорт тощо. Тобто, страждає економіка держави, яка несе величезні 

збитки від кібератак.  

Мета: проаналізувати нормативно-правові документи, що забезпечують кібернетичну безпеку 

України на сучасному етапі розвитку. 

Серед науковців, які досліджували питання кібернетичної політики та безпеки слід виділити М. 

Лібіцкі, Дж. Ная, С. Старра. На теренах вітчизняної  науки  –  праці Д. Дубова, які присвячені 

стратегічним аспектам кібербезпеки України. 

Потрібно зазначити, що забезпечення кібернетичної безпеки в Україні здійснюється на таких 

принципах: верховенства права, пріоритету права і свобод людини в сфері кібербезпеки; вільного 

доступу до інформації та відомостей про стан кібернетичної безпеки; дотримання правил користування 

кіберресурсами та відповідальність за порушення цих правил. Принципи протидії в кібернетичній 

безпеці можна поділити на 3 види: загальні, спеціальні та принципи протидії в інформаційній безпеці 

[5,c.146]. 

 Завідувач відділу інформаційної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень 

Дмитро Дубов зауважив, що розуміння поняття кібербезпеки в Україні поки досить абстрактне, проте, 

ведеться активна роз’яснювальна робота в цьому напрямку. Питаннями кібербезпеки нині займаються 

різні відомства: Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ, Національний банк. Цілісна політика поки відсутня, як й універсальні 

індикатори кібербезпеки, що могли б характеризувати її рівень.  

Однак, у даній галузі відбулися прогресивні зміни, основною з них стала прийнята урядом у 

березні 2016 року Стратегія кібербезпеки України [4].  У червні цього ж року Президент України 

підписав Указ «Про створення Національного координаційного центру кібербезпеки», завданнями якого 

є аналіз та розробка галузевих індикаторів стану кібербезпеки [2]. Одним із останніх вагомих законів, 

які стосуються кібернетичної безпеки, є Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», який був ухвалений  Верховною Радою України в жовтні минулого року , а набув чинності 9 

травня 2018 року[3]. Цей закон визначив цілі, принципи та основні напрямки у забезпеченні 

кібербезпеки України та передбачив створення Національної системи кібербезпеки і команди CERT-

UA, експерти якої зобов’язані реагувати на загрози та надзвичайні ситуації в даній сфері. 

Метою створення CERT-UA є захист державних інформаційних і телекомунікаційних ресурсів 

від пошкодження цілісності та несанкціонованого доступу. Згідно законодавства України до основних 

повноважень урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA 

віднесено:   

 накопичення та проведення аналізу даних про кіберінциденти, ведення державного реєстру 

кіберінцидентів; 

 надання власникам об’єктів кіберзахисту практичної допомоги з питань запобігання, виявлення 

та усунення наслідків кіберінцидентів щодо цих об’єктів; 

 організація та проведення практичних семінарів з питань кіберзахисту для суб’єктів 

національної системи кібербезпеки та власників об’єктів кіберзахисту; 

 підготовка та розміщення на своєму офіційному веб-сайті рекомендацій щодо протидії сучасним 

видам кібератак та кіберзагроз; 

 опрацювання отриманої від громадян інформації про кіберінциденти щодо об’єктів 

кіберзахисту; 

 сприяння державним органам, органам місцевого самоврядування, військовим формуванням, 

утвореним відповідно до закону, підприємствам, установам та організаціям незалежно від 
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форми власності, а також громадянам України у вирішенні питань кіберзахисту та протидії 

кіберзагрозам [8]. 

Ми вважаємо, що створення команди експертів з реагування на надзвичайні події CERT-UA 

дозволить уникнути великої частини загроз та кібератак ще на стадії їх зародження. Команда 

реагування, яка діє цілодобово і зв’язатися з якою можна по гарячій лінії,  готова допомогти усім, хто 

став, або є потенційною жертвою кібератак. 

5 жовтня 2015 року українська влада сформувала структурний підрозділ Національної поліції – 

кіберполіцію. Метою її створення в Україні було реформування та розвиток підрозділів МВС України, 

що забезпечило підготовку та функціонування висококваліфікованих фахівців в експертних, 

оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії кіберзлочинності [1,с.121]. У цьому 

законі вперше була вжита певна  кількість понять, що були новими для правового поля України, а саме: 

кібербезпека, кіберзагроза, кіберпростір, кіберінцидент, кібершпигунство, кібертероризм [9]. 

20 червня 2018 року секретар РНБО Олександр Турчинов висловив думку про стан захищеності 

від кібератак. Він заявив, що говорити про кіберзагрози, це вже  зробити серйозний прорив, щоб 

забезпечити Україну в цьому напрямку. Створений два роки тому при РНБО Національний 

координаційний центр кібербезпеки у відповідь на масштабні атаки, які нанесли мільярдні збитки 

країні, досить ефективно реалізує основні засади прийнятої стратегії кібербезпеки. В країні створений 

захисний контур, який вже витримав кілька потужних атак [6]. З самими фактами, наведеними 

секретарем РНБО можна погодитись. Однак, Олександр Турчинов  говорив лише  про позитивну 

сторону. Ми вважаємо, що РНБО повинна всебічно висвітлювати стан кіберзахисту держави, 

враховуючи не лише позитивні тенденції, а й проблеми, що існують в даній сфері. Враховуючи усі 

питання стосовно забезпечення кібербезпеки, РНБО України  прийняла рішення «Про загрози 

кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їхньої нейтралізації», яке Президент України своїм указом 

від 13.02.2017 р. №32/2017 увів у дію [7]. 

Спираючись на думку експертів в галузі інформаційної безпеки та кібербезпеки, можна 

стверджувати що, важливим аспектом правового забезпечення кібернетичної безпеки є міжнародна 

співпраця в даній сфері. Така політика  випливає з того, що жодна держава самостійно не може якісно 

та цілісно забезпечити захист усіх інфраструктур у сфері кіберзахисту. Враховуючи досвід провідних 

держав світу, можна стверджувати, що до пріоритетних завдань України в галузі кібернетичної безпеки 

слід віднести наступні: 

 утворення законодавчих механізмів з надання допомоги правоохоронним органам в інформаційній 

та технічній сфері від приватного сектору (виробників техніки, ПЗ); 

 проведення спільних кіберохоронних заходів компетентних органів України та відповідних органів 

інших країн щодо обміну інформацією про кіберінциденти та отримання відповідного досвіду. 

Отже, проаналізувавши систему кібернетичної безпеки України, можемо припустити , що 

Україна перебуває на етапі фундаментального структурного розвитку. Урядовим організаціям слід 

створити міцну матеріально-технічну базу та визначити вимоги для реалізації всіх завдань з питань 

кіберзахисту. Основним недоліком стратегії ведення кібернетичної політики України є орієнтація на 

урядові організації та об’єкти критичної інфраструктури. Поза увагою залишаються представники 

малого та середнього бізнесу та пересічні  користувачі. Єдиним захистом для них є звернення до 

приватного сектору щодо кіберзахисту, однак, через його високу собівартість багато підприємців не 

можуть собі це дозволити. Таким чином, кіберзахист України є найбільш вразливим на рівні 

користувачів, тому, на нашу думку, одним з першочергових завдань в галузі кіберзахисту є зміцнення 

кібернетичної інфраструктури на рівні дрібного та середнього бізнесу та пересічних користувачів. 
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Протягом останніх років значно зросла кількість кібератак на різні сфери діяльності людини, не 

виключенням є і економічна сфера. Заходи щодо забезпечення традиційної інформаційної безпеки і 

кібербезпеки призводять до значних витрат, а в майбутньому – до збитків. 

У вітчизняній літературі визначення гібридної загрози дуже неоднозначні, але точно визначено, 

що кіберзагроза являє собою частину гібридної технології. Кібератаки являють загрозу для 

промислового комплексу, як показали події останнього року на цей комплекс було задіяно 12 атак 

різного типу, з яких наймасштабніша коштувала всім постраждалим країнам 8 млрд. доларів США, а 

75% якої прийшло на Україну [7, с. 131]. 

Правову основу кібернетичної безпеки України становлять Конституція України, Закони 

України «Про основи національної безпеки», «Про інформацію», «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», інші національні нормативно-правові акти, Конвенція 

Ради Європи про кіберзлочинність, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, Доктрина інформаційної безпеки України [6, c. 312]. 

В Україні тенденція розвитку захисту загроз гібридного характеру декілька відстає від інших 

держав, так як, цей тип загрози являється новим напрямком для нашої держави. Що таке гібридна 

загроза? У Єврокомісії стверджують, що під це поняття підпадають дипломатичні, військові, економічні 

та технологічні методи, які держава-агресор спрямовує для досягнення мети, а саме – використати 

вразливість цілі та створити невизначеність [2, с. 118-119].  

Основою кіберзлочинів, згідно з чинним законодавством України, є суспільно небезпечні 

діяння, що закріпленні в окремому розділі ХVI «Злочини у сфері використання електронно-

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

Кримінального кодексу України (далі – КК України). Із погляду кримінального права до кіберзлочинів 

належать тільки злочини, передбачені розділом XVI КК України, а в рамках криміналістики доцільно 

включити до цього поняття інші злочини, для скоєння яких використовується комп’ютер і Інтернет  

Проте в розділі зовсім відсутні поняття, пов’язані з кібербезпекою, натомість є лише деякі поняття 

злочинів, які вчиняються за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку [3].  

Нині в Україні чинний Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 27 січня 2016 р. «Про Стратегію кібербезпеки України», відповідно до якого 

передбачається створення національної системи кібербезпеки, посилення спроможностей суб’єктів 

сектора безпеки й оборони для забезпечення ефективної боротьби з кіберзагрозами воєнного характеру, 

кібершпигунством, кібертероризмом і кіберзлочинністю, поглиблення міжнародного співробітництва в 

цій сфері, забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, 

вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також інформаційної інфраструктури, яка знаходиться 
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під юрисдикцією України та порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан 

національної безпеки й оборони України (критична інформаційна інфраструктура) [5]. 

Вітчизняні реалії кібербезпекової сфери також свідчать про низку важливих проблем, що 

заважають створенню ефективної системи протидії в кіберпросторі. До таких проблем у першу чергу 

відносять: 

- термінологічна невизначеність; 

- відсутність належної координації діяльності відповідних відомств; 

- залежність України від програмних і технічних продуктів іноземного виробництва; 

- складнощі з кадровим наповненням відповідного структурного підрозділу [4, c. 66-67]. 

Ми погоджуємося з думкою Присяжнюк М. М. щодо виокремлених проблем протидії 

кіберзлочинам, а також вважаємо, що дане питання потребує поглибленого вивчення та вдосконалення. 

Тому важливий досвід в сфері кібербезпеки як перша частина гібридної загрози є інтеграції та 

напрямок синхронної роботи та практики світового визначення в напрямках: збільшення кіберстійкості; 

різкого зниження кіберзлочинності; розробка політики та можливостей, пов’язаних із спільною 

політикою безпеки та оборони в галузі кіберзахисту в Євросоюзі та Україні; розробка промислових і 

технологічних ресурсів для кібербезпеки; встановлення узгодженої міжнародної політики у сфері 

кіберпростору для України та визначення з партнерами умов безпекового середовища. 
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 У XXI столітті з’явилася нова історична фаза розвитку цивілізації – інформаційне суспільство 

поступово набирає обертів, несучи з собою не тільки позитивні, але й негативні тенденції та явища. Не 

можливо не звернути увагу на важливість інформаційних технологій, які стали супутником сучасної 

людини не лише на робочому місці, а й заполонили майже усі сфери життєдіяльності суспільства. Разом 

із зручністю і швидкістю сучасних засобів зв’язку, на сучасному етапі розвитку суспільних, 

економічних та культурних відносин в Україні збільшилася кількість кіберзлочинів. 

 Кіберзлочинність – це злочинність у так званому «віртуальному просторі». Віртуальний простір 

– це змодельований за допомогою комп’ютера інформаційний простір, в якому знаходяться відомості, 

що зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного або віртуального пристрою, а також іншого носія, 

спеціально призначеного для їх зберігання, обробки і передачі. 

 Особливістю кіберзлочинів, як суспільно-небезпечного явища, є передбачені кримінально-

правовою нормою діяння, що регулюються Розділом 16 «Злочини у сфері використання електронно-
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обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» 

Кримінального кодексу України. 

 Необхідно звернути увагу на те, що незважаючи на достатню кількість нормативно-правових 

актів, які регулюють питання з приводу профілактики та запобігання кіберзлочинності, їх 

«уніфікований» склад до цих пір чітко не визначений тому, що з розвитком кримінальних хитрувань 

осіб, які вчиняють даний вид злочинів, стрімко зростає з розвитком науки та техніки. А це і є основною 

причиною відсталості правових норм у сфері профілактики та запобігання давного виду злочинів [1, с. 

7]. 

 Сьогодні боротьба із кіберзлочинністю знаходиться на початковому етапі, але і на цьому етапі 

ми можемо виділити не маленьку кількість проблемних питань протидії злочинів у сфері комп’ютерних 

та Інтернет технологій: 

- недосконалість правового регулювання і пов’язані з цим питання кваліфікації й актуальності 

боротьби х комп’ютерною злочинністю; 

- відсутність чітких способів та методів боротьби; 

- труднощі в питаннях кримінально-правової та кримінологічної характеристики даних видів 

злочинів.  

На підставі вище зазначеного, необхідно виокремити наступні заходи профілактики та 

запобігання кіберзлочинності, які повинні взяти до уваги як правоохоронні органи так і інші органи 

державної влади, а також суспільство в цілому. 

Доцільним є здійснення спеціально уповноваженими суб’єктами нагляду та контролю, 

збільшення кількості планових і позапланових перевірок фізичних та юридичних осіб, діяльність яких 

пов’язана з використанням електронно-обчислювальних машин або наданням інформаційних послуг. 

Це дасть змогу виявити випадки незаконного використання та розповсюдження програмного 

забезпечення. 

Важливим заходом протидії кіберзлочинності, є взяття міжнародного досвіду діяльності органів, 

які боряться з даною проблемою. В Україні таким органом є – Департамент кіберполіції Національної 

поліції України, представники якого повинні проаналізувати стан технічного забезпечення та 

технології, що використовуються для запобігання вчиненню зазначених злочинів [2, с. 77]. 

Результативним напрямком у профілактиці та запобіганні кіберзлочинності є інформування 

громадян про те, як не стати жертвою кіберзлочинців, а саме: декілька разів на рік змінювати паролі від 

соціальних мереж та електронних адрес, періодично змінювати PIN-коди платіжних карток, як можна 

рідше розповсюджувати свої паспортні дані. 

Незважаючи на те, що кіберзлочинність немає ніяких територіальних меж, протидіяти та 

запобігти їй можна шляхом міжнародної співпраці. Але так як кіберзлочинність частково належить до 

внутрішньої компетенції держави, то дієвим буде напрацювання національного законодавства, а саме, 

необхідним є створення: 

1) закраплених засобів із попередження, виявлення, припинення та розслідування злочинів у 

кіберпросторі; 

2) механізмів притягнення осіб, які вчиняють дані суспільно-небезпечні діяння до юридичної 

відповідальності; 

3) апаратного та програмного забезпечення засобів виявлення та запобігання кіберзлочинності; 

4) спеціально уповноважених суб’єктів для безпосередньої протидії кіберзлочинності, 

підготовка висококваліфікованих фахівців та підвищення кваліфікації у сфері протидії кіберзлочинам, 

якісний рівень їх інформаційно-технологічного забезпечення; 

5) організацію взаємодії і координацію зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової 

системи, забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою тощо [3, с.340]. 

Отже, проблема профілактики та запобігання кіберзлочинності в Україні – це проблема всього 

українського суспільства. Для цього пропонується державним органам по боротьбі з кіберзлочинністю 

переглянути всі існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшу користь  та 

надійніший захист від кіберзлочинців, запроваджувати сучасні новітні інформаційні технології. Не 

зволікаючи здійснювати реорганізацію, удосконалення законодавчої й нормативно-правової бази та 

сприяти створенню взаємодії по запобіганню кіберзлочинності із зарубіжними законодавчими 

органами. 
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Сучасний світ, 21 століття, зараз не можливо уявити без інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, які впливають як позитивно, так і негативно на усі сфери життєдіяльності суспільства. 

Особливу занепокоєність викликає можливість розробки, застосування та розповсюдження 

інформаційної зброї,  у зв’язку з чим виникають інформаційні війни та кібертероризм. На сьогоднішній 

час, в Україні з проявами кіберзлочинності стикаються, в першу чергу, у банківській, кредитно-

фінансовій сферах. Кіберзлочинність – це п’ятий за розмірами вид економічної злочинності в Україні 

після незаконного привласнення майна, корупції та хабарництва, недобросовісної конкуренції та 

маніпуляції з фінансовою звітністю. Для боротьби з кіберзлочинністтю створюється кіберполіція. 

Основною метою створення кіберполіції є-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. 

Із входженням комп’ютерних технологій практично у кожну сферу людської діяльності, досить 

актуальним є питання захисту суб’єктів та процесів, заснованих на використанні даних технологій. Так 

поряд із такими важливими сферами безпеки життєдіяльності людства, як військова, економічна чи 

інформаційна, з’являється  ще одна – кібернетична безпека. Термінологічні дослідження з проблем 

кібербезпеки знайшли належне відображення у працях Дж. Ліпмана, Д. Фахренкурга, Ф. Крамера, Л. 

Вентца. Віддали належне цій тематиці й вітчизняні дослідники з нормативно-правової проблематики 

кібербезпеки, серед яких: О. Порфимович, А. Марченко, М. Погорецький, О. Манжай та інші. 

Правову основу забезпечення кібербезпеки України становлять Конституція України, закони 

України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої і зовнішньої політики, електронних 

комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, цей та інші закони України, Конвенція про кіберзлочинність, інші міжнародні 

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, укази Президента України, 

акти Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання 

законів України. Так Верховною Радою був прийнятий Закон про основні засади забезпечення 

кібербезпеки в Україні. В цьому законі визначаються 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, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб сфері, основні 

засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки. У сучасних умовах питання про  

забезпечення кібербезпеки у нашій державі має надзвичайно велике значення. Питання правової 

регламентації забезпечення кібербезпеки та її організаційних основ були предметом численних 

наукових публікацій за останні роки. 20 грудня 2002 року Генеральною асамблеєю ООН резолюції 

57/239 було ухвалено “Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки”. Генеральна 

асамблея ООН констатувала, що стрімкий розвиток інформаційної технології означає зміну підходів 

державних органів, організацій та індивідуальних користувачів до питання кібербезпеки. 

У чинній редакції Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента 

України від 26.05.15 р. № 287/2015, серед загроз інформаційній безпеці визначено: 

1. ведення інформаційної війни проти України; 
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2. відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рівень медіакультури  

суспільства.  

Загрозами кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів є:  

- уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до 

кібератак;  

- фізична і моральна застарілість системи охорони державної таємниці та   інших видів інформації 

з обмеженим доступом. 

Формулюючи основні напрями державної політики щодо забезпечення кібербезпеки та 

інформаційної безпеки,не вдалося уникнути певного дуалізму і у формулюванні напрямів політики. 

Так, розвиток інформаційної інфраструктури держави стосується не тільки забезпечення кібербезпеки, а 

й інформаційної безпеки також. Основні напрями державної політики забезпечення кібербезпеки було 

окреслено у Стратегії кібербезпеки України, яку затверджено Указом Президента України від 15.03.16 

р. № 96/2016. Метою цієї Стратегії є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, 

його використання в інтересах особи, суспільства і держави.  І як показує аналіз пріоритетів та напрямів 

державної політики щодо забезпечення кібербезпеки, які визначені у розділі 4 Стратегії кібербезпеки, 

переважна більшість з них стосуються організаційних заходів, що є взаємопов’язаними і повинні 

складати відповідну систему забезпечення кібербезпеки. Слід зазначити, що більшість з перелічених 

питань є предметом правового регулювання у проекті Закону України “Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України”, який було прийнято Верховною Радою України за основу 20.09.16 

р. Відповідно до ст. 3 проекту Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

від 19.06.2015 № 2126а, діяльність щодо забезпечення кібербезпеки ґрунтується на таких принципах : 

1) принцип верховенства права, законності й неухильного додержання прав і свобод людини та 

громадянина; 

2) принцип пріоритетності для держави захисту особистої інформації людини та громадянина; 

3) принцип гарантованості державою інформаційної безпеки суспільству. Цей принцип є 

істотним усвідомленим благом для особи, яка сприймає державу як партнера, а ще краще як власного 

слугу; 

4) принцип комплексного підходу до впровадження правових, організаційних, технічних та 

інформаційних заходів. 

Я вважаю, що саме діяльність держави щодо забезпечення кібербезпеки повинна ґрунтуватися 

на принципі комплексного підходу до впровадження правових, організаційних, технічних та 

інформаційних заходів шляхом удосконалення боротьби з кіберзлочинністю, а саме: підвищення 

громадської обізнаності про кіберризик, забезпечення виявлення кіберзлочинності, підготовки 

наступного покоління професіоналів у сфері кібербезпеки, розвитку старт-проектування рішень із 

кібербезпеки, підтримки розвитку підприємств, що забезпечують кібербезпеку, і рішень національної 

кібербезпеки. 

На думку законодавців, характеризуючи стан справ у питанні розробки правових основ 

забезпечення кібербезпеки, слід звернути увагу на низку системних вад, що не береться до уваги при 

розробці фундаментальних документів стратегічного характеру. По-перше, змішуються організаційні 

заходи, які можуть бути вирішені на рівні планування та впровадження державної політики або 

покращання ефективності виконання державними органами їх функціональних обов’язків, з 

правотворчою діяльністю, що викликає паралельну розробку нормативно-правових актів, які 

регламентують одне й те ж коло суспільних відносин у різних аспектах. А по-друге, при розробці 

законодавчих пропозицій поза увагою залишаються теоретичні питання, не в останню чергу питання 

розуміння правотворчої форми реалізації функцій держави, що проявляються у різних сферах людської 

діяльності. 

Для узагальнення можна визначити, що документи стратегічного планування у сфері 

забезпечення кібербезпеки визначають наявність низки загроз та викликів, встановлюють основні 

напрями державної політики у цій сфері та планують проведення організаційних заходів. Водночас, у 

питанні розробки нормативно-правових актів відсутній системний підхід та належне теоретичне 

підґрунтя. На думку законодавців доречним є прийняття при законотворчості теоретико-правових 

конструкцій щодо розуміння правотворчої форми реалізації окремих функцій сучасної держави щодо 

забезпечення кібербезпеки в державі, також враховуючи умови оборони і забезпечення державної 

безпеки. Основою для реалізації зазначених функцій держави має бути визначення статусу, функцій та 

наділення повноваженнями державного органу з формування та реалізації державної політики у сфері 

забезпечення кібербезпеки. 
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Сучасний стан застосування інформаційних технологій у всіх галузях потребує розширення їх 

впровадження у діяльність правоохоронних органів. Так, в правоохоронних органах накопичений 

чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій при розкритті та розслідуванні 

злочинів, виконанні інших завдань боротьби зі злочинністю. Окремим напрямам інформаційного 

забезпечення правоохоронної діяльності приділяється постійна увага науковців. Аспекти цієї проблеми 

такі вчені-юристи як І.В.Арістова, Г.В.Атамчук, В.Г.Афанасьєв, О.М. Бандурка, В.М.Глушков, Р.А. 

Калюжний, В.В.Тіщенко, В.Ю.Шепітько, М.Є.Шумило інші.  

При цьому слід зауважити, що поняття “інформаційне забезпечення” широко використовується 

різними науками, насамперед, при розкритті тих чи інших питань управління в різних сферах 

суспільного життя. На думку Плішкіна В.М., інформаційне забезпечення можна визначити як комплекс 

організаційних, правових, технічних і технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечують в 

процесі управління і функціонування системи інформаційні зв'язки та елементів (суб'єктів і об'єктів) 

шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань[1, с.55]. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив дійти висновку, що інформаційно-аналітичне 

забезпечення – це процес створення оптимальних умов задля задоволення інформаційних потреб та 

реалізації посадових обов'язків органів державної влади на основі формування та використання 

інформаційних ресурсів. Метою інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів 

виконавчої влади є створення умов для прийняття ефективних державних управлінських рішень. 

Термін "інформаційно-аналітичне забезпечення" становлять два взаємопов’язані елементи, а 

саме: 

- інформаційний – відносно самостійної діяльності спеціально підготовлених фахівців, зайнятих 

пошуком, відбором, обробкою, накопиченням, узагальненням і збереженням інформаційних одиниць 

(перший етап  процесу інформаційно-аналітичного забезпечення у системі управління будь-якого 

механізму); 

- аналітичний – як похідний другий етап процесу інформаційно-аналітичного забезпечення у 

системі управління будь-якого механізму: виробництво спеціально підготовленими фахівцями на 

підставі наявних інформаційних одиниць і складних розумових процесів нового знання щодо явища або 

події, що вивчається. 

При цьому слід зазначити, що аналітична складова боротьби зі злочинністю розвинута слабко. 

Враховуючи бурхливий розвиток інформаційних технологій треба зазначити, що налагодження 

механізму підтримки професійного рівня персоналу, пов'язаного із забезпеченням функціонування 

інформаційних підсистем, є передумовою розвитку та удосконалення, якісного, своєчасного надання 

інформації, забезпечення її захисту та надійної роботи. Разом з цим, знання та навички щодо 

використання інформаційних підсистем співробітниками поліції є складовою частиною загальних вимог 

до їхнього професійного та службового зросту. 
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На сьогодні в структурі МВС функціонує Департамент інформатизації МВС, який є провідною 

організацією, що розробляє та впроваджує комп'ютерні інформаційні підсистеми. До основних завдань 

Департаменту слід віднести: організація заходів з упровадження програми інформатизації системи МВС 

та за дорученням Міністра ЦОВВ, здійснення координації та моніторингу її виконання; забезпечення 

організації взаємодії з інформаційними ресурсами інших державних органів; забезпечення в межах 

повноважень доступ державних службовців та працівників МВС до інформаційних ресурсів ЄІС МВС 

та інших державних органів, а також доступ уповноважених представників інших державних органів до 

інформаційних ресурсів ЄІС МВС; забезпечення інтеграцію інформаційних ресурсів системи МВС та за 

дорученням Міністра ЦОВВ у ЄІС МВС та інше.  

Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (далі – ДІАП) є 

структурним підрозділом центрального органу управління поліції (далі – ЦУОП), який здійснює заходи, 

передбачені законодавством України, що спрямовані на інформаційно-аналітичне та інформаційно-

пошукове забезпечення та захист персональних даних при їх обробленні в структурних підрозділах 

ЦУОП, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, територіальних органах 

поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, у тому числі їх 

територіальних (відокремлених) підрозділах (далі – органи і підрозділи поліції). До основних завдання 

вказаного Департаменту слід віднести: організація інформаційно-аналітичної та інформаційно-

пошукової діяльності поліції; участь у реалізації державної політики у сфері інформатизації в межах 

компетенції Національної поліції України; координація діяльності управлінь інформаційно-аналітичної 

підтримки  органів і підрозділів поліції головних управлінь поліції в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі, областях, м. Києві з питань інформатизації, формування баз (банків) даних, інформаційно-

пошукової та інформаційно-аналітичної роботи; забезпечення захисту інформації, що обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних системах ДІАП, у тому числі персональних даних та іншої 

інформації, вимоги до захисту якої встановлені законом та інші. 

Таким чином, ми визначаємо, що інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної 

діяльності можна визначити як процес створення оптимальних умов задля задоволення інформаційних 

потреб та реалізації посадових обов'язків правоохоронних органів на основі формування та 

використання інформаційних ресурсів. Ця система здійснює інформаційну підтримку поліції у 

розкритті та попередженні злочинів, установленні та розшуку злочинців, надає багатоцільову 

статистичну, аналітичну та довідкову інформацію. Все це потребує від співробітників оволодіння 

відповідними знаннями та навичками у цій галузі. Вдосконалення діяльності органів Національної 

поліції нині не можливе без створення єдиного автоматизованого банку даних облікової, оперативно-

пошукової, криміналістичної інформації із визначенням користувачів і забезпеченням їх доступу до цієї 

інформації. 
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Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли комп’ютерні та телекомунікаційні 

технології охопили майже всі сфери життєдіяльності суспільства і держави, суттєво змінюють 

середовище існування людини та роблять життя більш комфортним і змістовним. Але разом з тим 
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становлення інформаційного суспільства відбувається не без проблем, найважливішою з яких сьогодні 

слід вважати комп’ютерну злочинність або кіберзлочинність. Під кіберзлочинами розуміють 

кримінальні правопорушення, які пов’язані з протиправним використанням кібернетичних 

комп’ютерних систем. 

Для забезпечення ефективної кібербезпеки в Україні, перш за все, необхідно визначитись з 

основним понятійним апаратом щодо систем обробки інформації, зокрема: «комп’ютерна система», 

«інформаційна система», «інформаційно-телекомунікаційна система», «автоматизована система» та 

взаємозв’язком між ними. Тому актуальним напрямом наукового дослідження є вирішення питання 

щодо правового регулювання цих основних понять. 

Для дослідження зазначеного питання будемо використовувати розділ «Термінологія 

законодавства» веб-порталу Верховної Ради України, який станом на 26 листопада 2018 року містить 

58 902 термінів [1], та інші джерела. 

«Комп’ютерна система» означає будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або 

пов’язаних пристроїв, один чи більш з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичну 

обробку даних [2]. «Комп’ютерна система» – це інформаційно-технічний комплекс, метою якого є 

обробка, збереження, ввід-вивід інформації. До складу комп’ютерної системи входять комп’ютери, 

принтери, сервери тощо із програмним забезпеченням [3]. 

«Інформаційні ресурси» – це документи і масиви документів в інформаційних системах 

(бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах), підготовлені і 

систематизовані в зручній і придатною для використання формі [4]. 

Розділ «Термінологія законодавства» веб-порталу Верховної Ради України містить перелік з 15 

визначень терміну «Інформаційна система». Зокрема: «Інформаційна система» – це автоматизована 

система, комп’ютерна мережа, система зв’язку [5]. «Інформаційна система» – це організаційно-

технічна система обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів [6]. «Інформаційна 

система» – це програмно-технічна і організаційна система надання інформаційних послуг з 

використанням інформаційних технологій [7]. «Інформаційна система» – це сукупність інформації, яка 

міститься в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують її обробку 

[8]. Крім того, «Інформаційна система» – це сукупність взаємопов’язаних компонентів, які визначають 

різні сторони інформаційної діяльності об’єкта [9]. «Інформаційна система» – це комунікаційна 

система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації [10]. «Інформаційна 

(автоматизована) система» – це організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія 

обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів [11]. 

«Інформаційно-телекомунікаційна система» – це сукупність інформаційних та 

телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле [11]. 

«Автоматизована система» – це організаційно-технічна система, що складається із засобів 

автоматизації певного виду чи кількох видів діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність 

[12]. 

Таким чином, існує деяке різноманіття в правовому регулюванні основних понять щодо систем 

обробки інформації у сфері забезпечення кібербезпеки в Україні. Але узагальнюючи їх, на наш погляд, 

можна зробити такий висновок щодо взаємозв’язку цих понять, а саме: 

1) «комп’ютерна система» = апаратне забезпечення + програмне забезпечення; 

2) «інформаційна система» = «комп’ютерна система» + «інформаційні ресурси»; 

3) «інформаційна-телекомунікаційна система» = «інформаційна система» + 

«телекомунікаційна система»; 

4) «автоматизована система» = «інформаційна система» («інформаційно-телекомунікаційна 

система») + персонал. 

Висновок: у роботі проведено дослідження правового регулювання основних термінів щодо 

систем обробки інформації у сфері забезпечення кібербезпеки в Україні, а також визначений 

взаємозв’язок між ними. 
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У сучасних умовах всесвітньої глобалізації, трансформаційних суспільних процесів та тотальної 

інформатизації питання кібербезпеки набирає своєї актуальності.  У наші дні розвиток інформаційних 

технологій та систем відкриває широкі можливості перед кожним членом суспільства, дозволяє 

встановити комерційні зв’язки, а також проводити професійну діяльність за їх допомогою. Проте саме у 

зв’язку з вказаним вище захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина набуває свого 

першочергового значення. 

Щоденне використання комп’ютерів, а також всесвітньої мережі Інтернет не лише дозволяє 

значно «економити» час, наприклад, при здійсненні оплати за комунальні послуги чи комерційні 

покупки, проте й «відкриває» перед правопорушниками доступ до особистих даних особи. Ми маємо на 

увазі, що крім комфорту, широкомасштабна комп’ютеризація несе у собі загрозу віктимізації 

користувачів кіберпростору за умови відсутності належних засобів захисту. Такі засоби, на жаль, не 

можуть мати виключно зовнішній характер. Навіть при наявності дієвих загальнодержавних програм 

захисту елементарна необізнаність людини в основах кіберзагроз та кіберзлочинності, відсутність 

належного рівня грамотності та культури у сфері, наприклад, Інтернет фактично ставить таку людину у 

стан беззахисності.  

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 
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існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшу користь та надійніший захист від 

кіберзлочинців [1].  

Не оминула ця проблема і нашу державу. Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки в 

Україні збільшується в середньому на 2,5 тисячі щорічно [2]. На сьогодні шахрайство з банківськими 

картками, вимагання грошових коштів за так зване «визволення» родича від правоохоронних органів за 

викуп, махінації у сфері інтернет-покупок і т.д. є щоденними явищами. На стогоді хакери обкрадають 

людей за допомогою мобілки і шантажують держпідприємства [3]. 

На нашу думку, у сучасних умовах, зважаючи на великий інтерес молоді до користування 

комп’ютерною технікою та соціальними мережами, важливим є освітній аспект превенції 

кіберзлочинності. Ми маємо на увазі, що вища школа у наші дні має невпинно турбуватися усіма 

можливими способами про інформаційну культур та інформаційну грамотність кожного студента.  

Необхідно не лише запроваджувати заняття з дисципліни «Інформатика» на першому курсі 

університету, а й в обов’язковому порядку вводити курс «Інформаційного права» або «Основ 

кіберправа». Ми вважаємо, що було б доцільно запровадити на всіх спеціальностях викладання такого 

базису хоча би в межах вивчення однієї з галузей національного права за курсом «Основи права» чи 

«Правознавство».  

На жаль, у сучасних умовах відбулося видалення вказаних з двох останніх дисциплін з робочих-

навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» превалюючої кількості спеціальностей. 

На сьогодні, очевидно, утверджується тенденція відсутності потреби у наявності основних знань 

юридичного змісту для фахівців різних напрямів. З такою позицією погодитися ми не можемо, так як, 

на нашу думку, формування особи з вищою освітою неодмінно має включати в програму її підготовки у 

стінах вищої школи як дисципліни її професійного профілю, так і так звані «особистісноформуючі», як-

от: філософія, політологія, релігієзнавство, етика та естетика, а також правознавство. Абсолютно 

невірною, на наше глибоке переконання, є позиція держави, яка освітній процес фокусує виключно на 

підготовці фахівців, при цьому анулюючи широкомасштабну роботу вищої школи 

світогляноформуючого напряму, яка фактично перед спеціалістом будь-якого профілю «відкривала 

двері» не лише в його професію, а й забезпечувала державу його свідомою підтримкою та 

продуктивною роботою на все життя такого спеціаліста. Лише особи, які, окрім професійних знань 

здатні розуміти загальнодержавні процеси, політичні основи функціонування суспільства та державних 

органів, етико-естетичний базис формування особистості, а також оволоділи основами юриспруденції, 

здатні якісно виконувати функцію не лише елементу тієї чи іншої професії, а й гідного члена 

українського суспільства.  

Отже, ми глибоко переконані, що у наші дні нагальною є необхідність повернення до 

навчальних-робочих планів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалав» вказаних вище дисциплін 

«Основи права», або «Правознавство», а також додати або як їх складову частину, або ввести окрему 

дисципліну «Інформаціне право» для підтримання та розвитку інформаційної грамотності та культури 

кожного студента. Лише за таких умов Україна може претендувати на захищене «зсередини» 

суспільство, де кожен з її членів за умови «зовнішніх» мір кіберзахисту буде належним чином 

освідомлений у тонкощах кіберзагроз та кіберправопорушеннях, що матиме наслідком ефективну 

превенцію кіберзлочинності як а рівні окремого громадянина, так і на загальнонаціональному.  
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В силу специфічної природи кіберзлочинів, внутрішнє законодавство про боротьбу з ними має 

прийматись відповідно до спеціальних міжнародних документів, оскільки ефективна протидія 

кіберзлочинності в межах однієї держави, без міжнародного співробітництва, в даний час не можлива 

[1, c. 8].  Проте, в умовах відсутності загальновизнаного на міжнародному рівні понятійно-

категоріального апарату у зазначеній сфері національне правове поле може включати або «мертві» 

законодавчі норми, або такі, що неможливо використати на практиці, що ще раз підкреслює 

актуальність та необхідність вироблення єдиних міжнародно-правових стандартів.  

Міжнародне співтовариство неодноразово висловлювало занепокоєння тим, що новітні 

технології потенційно можуть використовуватися в цілях, несумісних із завданнями щодо забезпечення 

міжнародної стабільності та безпеки, і в змозі негативно впливати на цілісність інфраструктури держав, 

порушуючи їх безпеку як в цивільній, так і у військовій сферах. Генеральна Асамблея ООН також 

проголосила за необхідне запобігти використанню інформаційних ресурсів чи технологій в злочинних 

або терористичних цілях. (Резолюції ГА ООН 66/24 від 13.12.2011, 67/27 від 11.12.2012 року [2]).  

В США, в американській президентській директиві №63 (Біла Книга по захисту критичної 

інфраструктури) говориться, що “...характер цієї погрози вимагає гнучких, еволюційних підходів у 

захисті, які повинні охоплювати державний та комерційний сектор, а також здатні забезпечити як 

внутрішню, так і міжнародну безпеку... Уряд США буде заохочувати міжнародне співробітництво, для 

того щоб надати допомогу у врегулюванні цих усе більш глобальних проблем”. У квітні 1995 року була 

проведена Перша Міжнародна конференція Інтерполу по комп'ютерній злочинності. У роботі 

конференції взяли участь 49 країн, а також представник Ради Європи як спостерігач. За висновками цієї 

конференції вказувалось, що спостерігається все зростаюче використання комп’ютерних технологій у 

кримінальній діяльності; правоохоронні органи багатьох країн не завжди виявляються підготовленими 

до боротьби з даним видом злочинності; комп’ютерна злочинність вийшла на міжнародний рівень; 

комп'ютерна техніка застосовується при “відмиванні” злочинно нажитих коштів; поширюються 

комп'ютерні віруси, комп’ютерні злочинці проникають у міжнародні інформаційні системи та 

викрадають інформацію.  

У Токійській декларації (13-15 січня 2003 року), яку прийняли представники 47 країн, 22 

міжнародних і 116 неурядових організацій, а також представники 54 приватних компаній виділені, 

«пріоритетні області дій» у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.  Важливе місце в їх 

числі займає питання забезпечення безпеки інформаційних технологій і засобів їх забезпечення. 

Визнаючи принцип справедливого, рівного і адекватного доступу до інформаційно-телекомунікаційних 

технологій для усіх країн, особливу увагу було приділено загрозі потенційного військового 

використання інформаційно-телекомунікаційних технологій [3]. 

Із вищевказаного можна зробити висновок, що проблема протидії кіберзлочинності та 

міжнародного співробітництва в цій галузі, обумовлює необхідність розробки міжнародних процедур 

по наданню допомоги при розслідуванні такого роду злочинів і створення координуючих органів у 

рамках міжнародних правоохоронних організацій, таких як ООН, Інтерполу, Рада Європи та інших. 

У ряді міжнародних документів визначено, що кіберзлочинність сьогодні загрожує не тільки 

національній безпеці окремих держав, а й безпеці людства та міжнародному порядку. Стурбованість 

міжнародного співтовариства щодо розвитку кіберзлочинності знайшла відображення, зокрема, в таких 

міждержавних угодах як: Бангкокська декларація з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя (2005 р.), Бухарестська декларація про міжнародне співробітництво в боротьбі з 

тероризмом, корупцією і транснаціональною організованою злочинністю (2006 р.), Всесвітній саміт з 

інформаційного суспільства та Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» (2001 р.). В цих 

документах йдеться мова про спільне протистояння кіберзлодіям, шляхом прийняття відповідних 

законодавчих актів, які не будуть суперечити ні законам окремої держави ні пунктам договорів, які 

ратифікувала ця держава. 

Окрім цього необхідно згадати, що 10-17 квітня 2000 р. у Відні проходив Десятий Конгрес ООН 

по попередженню злочинності і поводженню з правопорушниками. На ньому була прийнята “Віденська 
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декларація про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI століття” [4]. Основна увага в 

декларації звернена на злочини, що мають глобальний характер, а також на транснаціональну 

організовану злочинність. По відношенню щодо злочинів, пов'язаних із використанням комп'ютерів, у 

декларації проголошене наступне: “Ми приймаємо рішення розробити орієнтовані на конкретні дії 

програмні рекомендації стосовно попередження злочинів, пов'язаних із використанням комп'ютерів, і 

боротьби з ними, і ми пропонуємо Комісії з попередженню злочинності і кримінальному правосуддю 

приступити до роботи в тому напрямку, приймаючи до уваги роботу, що ведеться в інших форумах. Ми 

також зобов'язуємося працювати в напрямку зміцнення наших можливостей з попередження, 

розслідування та переслідуванню злочинів, пов’язаних із використанням високих технологій та 

комп'ютерів”. 

Також важливі аспекти боротьби з кіберзлочинністю були зафіксовані у Резолюції 58-ої 

Генеральної Асамблеї ООН від 30.01.2004 р. «Створення глобальної культури кібербезпеки і захист 

найважливіших інформаційних структур».  Найсуттєвішим з них можна назвати формулювання 

переліку елементів  для захисту найважливіших інформаційних інфраструктур. Тобто були вказані  ті 

захисні механізми як міжнародного, так і національного рівня, котрі є базовими елементами для 

побудови глобальної системи протидії спробам використання і самого використання інформаційних 

технологій у цілях, не сумісних з основними принципами міжнародного права та безпекою держав, 

суспільства та особи.  

Варто також зазначити, що питання криміналізації діянь, що входять до складу 

кіберзлочинності, являє собою окрему наукову та практичну проблему, яка може бути вирішена лише 

шляхом формування універсальної концепції кіберзлочинності завдяки уніфікації норм міжнародного 

права.  

Отже, приходимо до висновку, що в міжнародно-правовому регулюванні сфери боротьби із 

кіберзлочинністю відсутня єдність та одноманітність. Це неминуче знижує ефективність регулювання 

та призводить до створення колізій та прогалин. У той же час, технологічний прогрес здійснюється 

такими стрімкими темпами, що дана проблема в майбутньому буде лише загострюватися.  
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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. Кіберпростір давно перетворився в 

п’ятий вимір ведення війни крім суші, моря, повітря і космосу. Загальносвітовою є стійка тенденція 

зростання числа комп’ютерних атак на важливі об’єкти національних інфраструктур іноземних країн, 

що призводило й призводить до завдання шкоди державам через спотворення та витоки важливої для 

них інформації, блокування виробничих процесів на стратегічних об’єктах. У зв’язку з вищевказаним 

питання правового регулювання захисту інформації є досить актуальним.  

Проведений аналіз наукової літератури, що присвячена питанням захисту інформації та 

інформаційної безпеки, а також досвід провідних країн світу свідчить про те, що важливого значення 

для нормального функціонування держави в кіберпросторі  набуває узгоджена діяльність відповідного 

державно-правового механізму, тобто системи взаємопов'язаних державних органів, організацій, 
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установ, які діють відповідно до поставлених завдань та виконують конкретні функції щодо 

розроблення та втілення в життя сукупності правових норм та принципів, які повинні врегулювати 

суспільні відносини в кіберпросторі, застосовуючи адекватні форми та методи інформації та 

інформаційних систем. 

Сьогодні Україна має сотні законодавчих та інших нормативно-правових актів, що зорієнтовані 

на розвиток інформаційних процесів, захист національного інформаційного простору, прискорення 

інтегральних процесів в світовому інформаційному просторі. Найбільш суттєвими є закони: „Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” [1], „Про інформацію” [2], „Про 

Національну програму інформатизації” та інші. 

Проведений аналіз, дозволив нам класифікувати джерела інформаційного законодавства на 

декілька груп: 

1. Норми Конституції України, як закріплюють інформаційні права та обов’язки суб’єктів 

інформаційних відносин з приводу створення, поширення та захисту інформації певного виду.  

2. Галузі законодавства, що повністю присвячені питанням регулювання інформаційних 

відносин та захисту інформації. До них належать: законодавство по засоби масової інформації; 

законодавство про формування інформаційних ресурсів, створення інформаційних продуктів, надання 

інформаційних послуг та інше; законодавство про інтелектуальну власність; законодавство про 

інформаційну безпеку; законодавство про порядок реалізації право на пошук, отримання, передачу та 

використання інформації. 

3. Інші галузі законодавства, акти яких містять окремі інформаційно-правові норми. Однак, 

зважаючи на зміст загальної теорії права та спираючись на положення Закону України «Про 

інформацію», необхідно поповнити зазначений перелік джерел ще декількома групами: 

1. Міжнародні нормативно-правові акти, що декларують інформаційні права людини, 

встановлюють обмеження щодо отримання та використання інформації про особу. 

2. Міжнародні угоди у галузі здійснення інформаційної політики та інформаційної безпеки. 

3. Рішення органів судової влади, що стосуються інформаційних відносин.  

Окремо слід відзначити, що в 2005 р. Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність і 

таким чином, імплементувала положення міжнародного акта у вітчизняне законодавство.  В січні 2016 

року Радою національної безпеки та оборони України було прийнято за основу Стратегію кібербезпеки 

України з урахуванням викликів, які стоять перед нашою державою: агресивних дій Російської 

Федерації, посилення тенденцій використання кіберпростору розвідувальними і спеціальними 

військовими структурами, терористами, криміналітетом [3]. Стратегія передбачає розвиток 

національної системи забезпечення захисту кіберпростору, своєчасного виявлення та нейтралізації 

кіберзагроз, а також запобігання їм з урахуванням досвіду та практики країн НАТО і Євросоюзу.  

Таким чином, ми можемо говорити про те, що, високі темпи інформатизації в Світі привели 

Україну до того рубіжу, за яким використання виключно внутрішнього досвіду і старих напрацювань не 

є достатнім. Розрив між розвинутими країнами і рештою світу невпинно збільшується. Нові реалії 

ставлять і нові вимоги в правовому регулюванні захисту інформації, який повинен стати каталізатором 

запровадження нових технічних та організаційних засобів. 
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На сьогодні актуальність проблеми кібербезпеки не викликає жодних сумнівів. Щодня кожен з 

нас стикається із необхідністю користування інформаційними технологіями. Від соціальних мереж, 

розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті до користування банкоматами, 

банківськими рахунками тощо. 

Окремі аспекти забезпечення  кібернетичної безпеки України розглядали Бутузов  В.М., 

Гавловський В.Д., Діордіца І.В,  Дубов Д.В., Коваленко Н.В., Ожеван М.А., Погорецький М.А., 

Титуніна К.В., Шеломенцев В.П. та інші науковці. 

Щодо визначення самого терміна «забезпечення кібербезпеки» варто акцентувати увагу на 

відсутності уніфікованої дефініції як на законодавчому, так і на доктринальному рівні. Незважаючи на 

певну кількість чинних нормативно-правових актів у сфері кібернетичної безпеки, це питання 

залишається актуальним та потребує ґрунтовного наукового дослідження, вироблення відповідних 

пропозицій та рекомендацій і подальшої законодавчої уніфікації [1, с.109].  Тому потрібно детально 

розібратися з цією проблемою. 

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність передбачає міжнародне співробітництво і спільну 

кримінальну політику, що буде спрямована на захист суспільства від кіберзлочинності, шляхом 

створення відповідного законодавства та налагодженням міжнародного співробітництва між 

Державами, що є Сторонами Конвенції. Кожна Сторона Конвенції має вживати таких законодавчих та 

інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення кримінальної відповідальності 

відповідно до її внутрішнього законодавства за вчинення злочинних протиправних діянь,що зазначені в 

її положеннях [2, с.97]. 

Правову основу кібернетичної безпеки 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 видані на виконання законів інші нормативно-правові акти [3, 

с.313]. 

Побудова національної системи кібернетичної безпеки повинна передбачати впровадження 

принципово нової системи організації та проведення заходів інформаційної боротьби, яка включатиме 

відповідні органи управління, сили та засоби, що створюються в Міністерстві оборони України, 

Збройних Силах України, інших складових сектору безпеки і оборони України [4, с.185]. 

Зважаючи на окремий склад правовідносин, кібернетична сфера є самостійною сферою 

забезпечення національної безпеки, окремим елементом системи стратегічних комунікацій, а також 

додатково виступає самостійною сферою забезпечення міжнародної безпеки, безпеки громадян і бізнесу 

у кіберпросторі [1, с.111]. 

Також, кібернетичну безпеку пропонується розглядати як складову інформаційної безпеки – 

стану захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається 

нанесення шкоди через: неповноту, невчасність і невірогідність інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та 

доступності інформації [3, с.314]. 

Важливе значення має створення структури оперативного реагування на кіберінциденти. Хоча 

запобігти кібернетичним атакам технічно не уявляється можливим, незалежно від складності систем 

захисту – своєчасне виявлення та швидке адекватне реагування на кібернетичні атаки дозволяє значно 

мінімізувати наслідки від таких атак [4, с.185]. 

Таким чином, основним призначенням системи забезпечення кібербезпеки є сприяння у 

досягненні цілей кібернетичної безпеки, а тому основною функцією даної системи можна визначити 
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забезпечення збалансованого існування інтересів особи, суспільства і держави шляхом здійснення 

перевірок та діагностування; виявлення та ідентифікацію, запобігання та припинення, мінімізацію та 

нейтралізацію дії внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпек у кібернетичній сфері. 
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На наш погляд, проблема протидії кіберзлочинності є надзвичайно актуальна серед країн 

Європи, колишніх країн СНД, США, деяких країн Азії і зокрема острівних країн, на кшталт Японії. Цей 

список можна продовжити,  але й так зрозуміло, що ця тема актуальна в країнах, де високий рівень 

комп’ютерної оснащеності різних сфер діяльності суспільства. А сама боротьба з кіберзлочинністю як 

діяльність проводиться в рамках забезпечення захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних 

технологій на рівні  національної безпеки. 

Оскільки, на нашу думку, боротьба з кіберзлочинністю – це діяльність, то було б доречно дати 

такій активності своє, авторське визначення. Отже, боротьба з кіберзлочинністю – це специфічна 

діяльність державних та недержавних органів, установ, спецпідрозділів та організацій, що направлена 

на відбиття, знешкодження злочинних посягань та застосування контрзаходів для виявлення суб’єкта 

кіберзлочину на просторах мереж та дійсної реальності. Це визначення не являється сталим і воно може 

диференціюватись. 

Для повноцінної роботи, будь-якій діяльності потрібна правова регламентація. На нашу думку, 

базовим нормативно – правовим документом, який узаконює боротьбу з кіберзлочинністю є Конвенція 

Ради Європи “Про кіберзлочинність” від 23 листопада 2001 року. Ратифікований в Україні від 

07.09.2005 року, але з деякими  застереженнями та заявами, зроблено це для того щоб не було колізії 

норм міжнародного та національного права. Все ж, попри застороги та заяви законодавця, деякі норми 

конвенції віднайшли своє відображення в Законі України “Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексів України” від 23.12.2004 з редакцією від 19.11.2012, а саме в 

розділі XVI “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку”.[1] 

Проаналізувавши, вище вказану конвенцію, можна розподілити кіберзлочини на такі групи: 

1. Передбачає відповідальність за вчинення правопорушень проти  конфіденційності, 

цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем, а саме: незаконний доступ, нелегальне 

перехоплення, вручання в дані, втручання в систему, зловживання пристроями. 

2. Передбачає відповідальність за порушення, пов’язані з комп’ютерами, а саме: підробка, 

яка пов’язана з комп’ютерами, шахрайство, яке теж пов’язане з комп’ютерами. 
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3. Правопорушення, пов'язані зі змістом інформації, а саме правопорушення, пов'язані з 

дитячою порнографією: вироблення дитячої порнографії з метою її розповсюдження за 

допомогою комп'ютерних систем, пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за 

допомогою комп'ютерних систем, розповсюдження або передача дитячої порнографії за 

допомогою комп'ютерних систем, набуття дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних 

систем для себе чи іншої особи,   володіння дитячою порнографією у комп'ютерній системі чи 

на комп'ютерному носії інформації. 

4. Включає правопорушення, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав.[2] 

В світі та, зокрема, в країнах Європи створено достатньо діючих як державних так і не 

державних, я б сказав, анонімних органів та установ по-боротьбі з кіберзлочинністю. Наприклад, 

Національний підрозділ по-боротьбі із злочинами у сфері  високих технологій ( National Hi-Tech Crime 

Unit, NHTCU) створений  у квітні 2001 у Лондоні, який пізніше еволюціонував в Центр операцій з 

кібербезпеки (Cyber Security Operations Centre). Було б за грубість не згадати, відому на весь світ 

сучасну глобальну мережу активістів і хактивістів Анонімус, які скоріш виступають месниками ніж ціле 

направлений підрозділ по-боротьбі з кіберзлочинністю, але і в їхній історії є моменти, що зіграли 

визначну роль в розкритті кіберзлочинів. Це наприклад, такі резонансні події як: Анонімус проти ІГІЛ 

та Анонімус проти дитячої порнографії.[3] 

В Україні ж, основною силою в боротьбі з кіберзлочинністю виступає Департамент кіберполіції 

Національної поліції України. Основним їхнім завданням є реалізація державної політики в сфері як 

протидії так і боротьби з кіберзлочинністю, завчасне формування  населення  про появу нових 

кіберзлочинців, впровадження програмних засобів для систематизації кіберінцидентів, реагування на 

запити зарубіжних партнерів, які будуть  надходити по каналах Національної Цілодобової мережі 

контактних  пунктів.[4] 

Висловлюючись про кіберполіцію, не можна не зауважити, що це відносно молодий 

структурний підрозділ Національної поліції створений 5 жовтня 2015 року. На перших кроках реформа 

не давала результатів, які від неї очікували. Пов’язане це з тим, що не можливо за такий короткий строк 

підготувати кваліфікованих спеціалістів. Під коротким строком я маю на увазі навчання періодом в 1 

місяць, не рахуючи 4 місячного курсу спеціальної підготовки. Також, проводилися та проводяться до 

цього часу різні тренінги та брифінги закордонними спеціалістами. На мою думку, цього не достатньо. 

Хоч і в 2017 році в рамках проекту “Розбудова спроможностей кіберполіції”, представники Координації 

проектів ОБСЄ в Україні передали названим уже підрозділам кіберполіції 194 одиниці спеціалізованої 

техніки, але справа не в техніці, а в співробітниках.[6] Ми вважаємо, що кіберполіцію потрібно 

виокремити із складу кримінальної поліції, для прозорості фінансування підрозділів та повноцінного 

набору ширшого штату.  

Україна тільки почала набирати оберти, щодо становлення власної системи боротьби з 

кіберзлочинністю, запозичуючи досвід вже просунутих в цьому плані країн, в близькому майбутньому і 

наші спецслужби зможуть забезпечити хоч і не цілковитий захист, але гарантію відносної безпеки 

інформаційного суспільства зможуть. А поки що, це залишається як ціль, яка реалізується в будь-якому 

випадку, але оперативність її досягнення залежить від фінансування та умов роботи. 
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XXI століття – це епоха інформаційних технологій, цифрової передачі даних та використання 

мережі Інтернет у всіх сферах суспільного життя. Однак, у звʹязку із таким розвитком та поширенням 

новітніх технологій, розвивається і нова сфера злочинної діяльності – злочини у кіберпросторі. Однією 

із специфічних рис зазначеної групи правопорушень є те, що кіберзлочинність є міжнародною 

проблемою, оскільки об’єкти її посягання знаходяться в кіберпросторі, який необмежений державними 

кордонами. У протидію з цим негативним явищем міжнародного характеру залучені всі держави світу, 

незалежно від рівня їх технічного розвитку і національного законодавства.  

Більшість кіберзагроз, що впливають на Європу, продовжують поступати безпосередньо з 

середини Європи, у тому числі, всередині країни або з інших європейських країн. Поточний акцент у 

кіберзагрозах ставиться на використання електронної пошти як вектора атаки, який чітко 

продемонстрований у деяких тенденціях цих нападів, висвітлених цим напрямом атак. Австрія, 

Німеччина, Угорщина, Італія, Росія, Іспанія та Велика Британія мали одні з найбільших темпів таких 

шкідливих електронних листів із шкідливими програмами, тоді як Ірландія, Норвегія і Швеція 

аналогічним чином мали одні з найвищих глобальних тем електронної пошти, що містять шкідливі 

URL-адреси. Більше того, Нідерланди, Угорщина, Португалія та Австрія також зазнали високих 

глобальних ставок фішингових електронних листів. У деяких випадках це посилилось деякими 

найвищими темпами спаму в світі. 

Ці напади також враховуються, принаймні частково, через те, що значна частина глобальних 

атак, що походять з скомпрометованих пристроїв IoT, походить від ряду країн Європи. Крім того, деякі 

країни ЄС, такі як Франція та Німеччина, є значними глобальними джерелами спаму. 

Правоохоронні органи намітили широкий спектр кібератак, що походять з інших європейських 

країн, хоча було зосереджено увагу на різних аспектах шахрайства з оплатою. У зв'язку з цим було 

підкреслено, що Болгарія та Румунія мають ключову роль у розвитку та підтримці цих кібератак [1, c. 

67]. 

Досліджуючи стан міжнародно-правового регулювання злочинів у цій сфері, слід зазначити, що 

перші акти Європи були прийняті ще у другій половині XX століття, зокрема у 1989 році Комітетом 

експертів Ради Європи було прийнято Рекомендації № R(89)9, що закріпили список правопорушень, які 

були рекомендовані для розробки єдиної стратегії боротьби з кіберзлочинністю у ЄС. 

На сьогодні основу правового регулювання протидії кіберзлочинності, на якій базуються 

внутрішні закони будь-якої країни, складають: Віденська декларація про злочинність і правосуддя: 

відповіді на виклики XXІ століття від 17.04.2000р., Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 р., 

Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі зі злочинами у сфері комп’ютерної 

інформації від 01.06.2001 р., Угода між урядами держав-членів Шанхайської організації 

співробітництва про співробітництво в області забезпечення міжнародної інформаційної безпеки від 

16.06.2009 р., Декларації Еріче про принципи кіберстабільності та кібермиру (2009 р.), Глобальна 

програма кібербезпеки Міжнародного союзу електрозв’язку (2007р.). Активну діяльність у боротьбі з 

кіберзлочинність провадять Інтерпол та Європол, зокрема у 2013 році було створено Центр по боротьбі 

з кіберзлочинністю – European Cyberсrime Centre [2].  

Відповідно до цих міжнародних нормативно-правових актів Німеччина розгорнула свою 

боротьбу з кібератаками та у 2017 році створила нову команду з кіберзахисту. 

Німецька армія була націлена на боротьбу з 284 тисячами кібератак, які сталися  в перші три 

місяці 2017 року. Було офіційно введено в дію новий підрозділ кіберзахисту Бундесрепубліці. Але його 

наступальні можливості вже вивчені і наразі активно перевіряються на практиці. 

На липень 2017 року нове командування складало 13 500 чоловік. Для порівняння, корпус 

морської піхоти Німеччини має близько 16 000 солдатів, а військово-повітряні сили - 28 000. Що ще раз 

підкреслює наміри Німеччини у їхній кібербезпеці, враховуючи останні події у світі [3]. 

Німеччина сподівається бути моделлю та передовою країною для інших європейських збройних 

сил, які слідують у боротьбі з кібератаками. 

Зокрема, нещодавно створене Німецьке Федеральне управління з інформаційної безпеки 

повідомило парламентським партіям і фракціям у Бундестазі, а також окремим політикам про 

нещодавні атаки на їхні сервери й попередило про можливість повторення подібних атак. Джерелом 

нападів найрізноманітніші відомства Німеччини, включаючи розвідку, вважають хакерів, які діють за  
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завданнями російських спецслужб. Висловлюється припущення про небезпеку маніпуляцій засобами 

шпигунства, дезінформації, кібератак і поширення неправдивих новин щодо результатів голосування на 

майбутніх виборах восени 2017 року до парламенту ФРН [4]. 

Крім цього, для боротьби проти кіберзлочинів у Європі, Європарламент ухвалив резолюцію 

щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія 

пропаганді третіх сторін». У документі йдеться, що пропаганда є частиною «гібридної війни», 

спрямована на те, щоб «спотворити правду, посіяти сумніви й ворожнечу між країнами Союзу». У 

документі, зокрема, стверджується, що Росія надає фінансову підтримку опозиційним партіям та 

організаціям у країнах-членах ЄС, а також «використовує фактор двосторонніх міждержавних відносин 

для роз’єднання членів спільноти». Основні інформаційні загрози Євросоюзу – це агентство Sputnik, 

телеканал RT, фонд «Русский мир» і підвідомче російському МЗС федеральне агентство 

«Росструдничество». 

Україна у тому числі потерпає від активних кібератак з боку Росії. Особливо це проявляється 

щодо відносин між Україною та Угорщиною, оскільки вони і без того мають досить напружений 

характер. Найбільше невдоволення в наших сусідів викликав закон про мови, який, на думку угорського 

керівництва, обмежує права етнічних угорців Закарпаття. І от знову у відносинах України та Угорщини 

прогресує нова криза, яку спричинило відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців в угорське 

громадянство, що відбувалося в консульстві в Береговому. На відео консул закликає закарпатців 

приховувати своє громадянство від української влади. При цьому жителі України вголос присягали на 

вірність Угорщині [5].  

Глава МЗС України П. Клімкін вважає, що спроби Росії використати ситуацію на Закарпатті є 

фундаментально небезпечними не лише для України та Угорщини, а й для всієї Європи. Він наголосив, 

що Москва намагатиметься використати конфлікт на Закарпатті на свою користь. «Ну, а стосовно Росії, 

то, сподіваюся, ніхто не має сумніву, що вона намагалася і буде намагатися скористатися ситуацією на 

Закарпатті на свою користь. І це створює фундаментальну небезпеку і для України, і для Угорщини, і 

для всієї Європи» – зазначив П. Клімкін [6].  

Російський слід у погіршенні відносин України з Угорщиною бачить і експерт з питань безпеки, 

ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант В. Богдан. За його словами, українські спецслужби ще 

15–20 років тому інформували вище військово-політичне керівництво України про те, що відбувається в 

західних областях країни і які загрози для її національної безпеки, суверенітету й територіальної 

цілісності несуть у собі кроки сусідніх європейських країн (Польщі, Угорщини та Румунії). «Але 

ситуація розвивалася, як розвивається зараз, і, як ми бачимо, знову ці країни активізують 

міжнаціональні питання з урахуванням того, що Україна нібито ослабла, РФ її мучить, агресивно на неї 

впливає. І це добра нагода, щоб спробувати розв’язати свої внутрішні проблеми за рахунок зовнішніх 

завоювань», – зазначив В. Богдан. 

До того ж, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що за останні 4 роки 

Україна ставала об’єктом кібернападів зі сторони Росії близько 6 тисяч разів. Міністр уточнив, що 6 

тисяч випадків – це масштабні кібернапади, про які урядові відомо. "Не мовиться лише про виборчу 

інфраструктуру, чи критичну, чи банківську. Наприклад, у середньому раз на тиждень інфраструктура 

нашого міністерства зазнає масштабного кібернападу. Напади можуть бути різними, але вони стаються 

з певною регулярністю", – розповів очільник МЗС України. У тому числі ці напади здійснювалися для 

погіршення взаємовідносин України з Угорщиною [7].   

Серед інших джерел пропаганди, яким, згідно з резолюцією, має протистояти Євросоюз, 

називаються угруповання «Аль-Каїда» та «Ісламська держава».  

Таким чином, наразі Європа, у тому числі і Україна,  виявилася неготовою до несанкціонованих 

втручань у їх комп’ютерні мережі, брак знань щодо того, як адекватно реагувати, щоб уберегтися від 

форс-мажорних обставин, які ці кібератаки можуть спровокувати, знизити їх кількість та можливість 

якось ефективніше передбачувати їх у майбутньому. Нині країни Європи стоять на активному шляху 

боротьби з кіберзагорзами, вдосконалюючи законодавство щодо кібератак, підвищуючи ефективність 

роботи спеціально створених структур всередині країн та іншими способами. Для наглядного прикладу 

можна взяти діяльність німецьких спеціально створених органів, зокрема Німецьке Федеральне 

управління, які вже зробили перші кроки для своєї кібербезпеки.  

Щодо кібербезпеки України, то виникає необхідність співпраці України з іншими країнами з 

метою попередження загроз, обміну досвідом щодо механізмів боротьби з кіберзлочинцями, розробки 

методів реагування на загрози; постає необхідність удосконалення законодавчої бази, шляхом 

приведення у відповідність термінології існуючих нормативно-правових актів та прийняття нових 

спеціальних законів у кібернетичній сфері. Однак це не виключає можливість здійснити уніфікацію 

нормативних актів, а також, можливо, і гармонізувати вітчизняне законодавство, шляхом сприйняття 
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правових досягнень інших держав та використання таких положень у національному законодавстві. Ще 

одним необхідним аспектом для ефективної боротьби з кіберзлочинами крім правових аспектів, які 

мають сприяти зрушенням у досліджуваному напрямку, постає необхідність підготовки 

висококваліфікованих кадрів у сфері інформаційних технологій. 
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В реаліях сучасного світу високий темп розвитку комп'ютерних технологій, а також їх інтеграція 

в усі сфери життя, глобалізація інформаційних процесів і поява глобальних комп’ютерних мереж 

призвели до виникнення нового виду злочинів, пов`язаних з використанням комп`ютерів, 

інформаційних технологій та глобальних мереж, а саме кіберзлочинів. 

Слід зазначити, що таких високих темпів зростання, як у кіберзлочинів, немає у жодного іншого 

виду злочинів. Так, за статистичними даними у 2014 році в Україні було зареєстровано 4800 злочинів у 

сфері інформаційних технологій, в 2015 році – 6025 злочинів. За інформацією Департаменту 

кіберполіції Національної поліції України кількість виявлених кіберзлочинів збільшується в середньому 

на 2,5 тисячі щорічно. 

При цьому слід зауважити, що дана статистика не являється повною в силу високої латентності 

зазначеного виду злочинів, а, беручи до уваги високу динаміку розвитку інформаційних технологій і як 

наслідок виникнення нових потенційних загроз інформаційній безпеці, кількість кіберзлочинів у 

найближче десятиріччя зменшуватись не буде. 

Сьогодні кіберзлочинність становить серйозну загрозу світовій стабільності в самих різних 

сферах: і соціальній, і економічній, і адміністративній. За даними аналізу випадків несанкціонованих 

втручань у роботу комп'ютерів та їх систем по всьому світу, проведеного компанією «FireEye», у 2017 

році від кібератак найбільше постраждали підприємства, установи, організації у фінансовій сфері (15% 

всіх атак), сфері торгівлі (15% всіх атак), сфері охорони здоров'я (12% всіх атак), сфері бізнесу та 

професійних послуг (10% всіх атак), а також урядовій сфері (8% всіх атак). 
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За оцінкою експертів Інституту соціально-економічної трансформації збиток від поширення 

вірусу Petya.A в Україні склав 0,5% ВВП. 

У лютому 2018 року аналітики антивірусної компанії McAfee підрахували, що в 2017 році 

світовий збиток від кіберзлочинів склав близько $ 600 млрд. або 0,8% від світового ВВП, збільшившись 

приблизно на 35% в порівнянні з оцінкою за 2014 рік у $ 445 млрд. 

У квітні 2018 року Корпорація Microsoft опублікувала звіт про загрози інформаційної безпеки 

Security Intelligence Report за період з лютого 2017 року, згідно з яким в Україні поряд з Пакистаном, 

Непалом і Бангладешем зафіксовані найвищі показники поширення ботнетів і вірусів-вимагачів, які 

забезпечують несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (від 33,2% і 

більше). 

Незважаючи на наведені вище факти, питання розроблення методики розслідування 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку до теперішнього часу не стало 

предметом глибокого наукового вивчення в Україні. Ці питання частково у своїх працях розглядали 

Д.С. Азаров, М.В. Карчевський, М.П. Бікмурзін, В.В. Кузнецов, А.А. Музика, Є.В. Лащук, П.І. Орлов, 

С.О. Орлов, О.Е. Радутний, М.В. Рудик, Н.А. Розенфельд, О.В. Смаглюк, І.О. Юрченко та інші вчені, 

проте окремої методики розслідування злочинів, передбачених ст. 361 КК України, досі не сформовано. 

Отже, є об’єктивна потреба у розробленні такої методики. Крім того, практичне значення очікуваних 

результатів дослідження додатково обумовлює актуальність даної теми. 

Метою дослідження є розробка науково обґрунтованої методики розслідування 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Для досягнення зазначеної 

мети необхідно на основі аналізу і узагальнення слідчої практики, вивчення нормативних актів та 

літературних джерел розглянути і висвітлити:   

1) зміст та особливості основних елементів криміналістичної характеристики несанкціонованого 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку;  

2) проблемні питання початкового та наступного етапів досудового розслідування 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку;  

3)  тактичні особливості проведення окремих процесуальних дій у кримінальному провадженні 

щодо розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. 

Крім того, метою дослідження є формулювання можливих пропозицій щодо удосконалення 

законодавства та відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність органів правопорядку, а також 

впровадження в практику роботи підрозділів досудового розслідування рекомендацій щодо методики 

розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. 

 

 

Кіберзлочинність: основні заходи запобігання 

 

Ландіна А.В. 

кандидат юридичних наук 

старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та 

судоустрою  

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

 

Особливістю розвитку сучасного суспільства як на національному, так і на міжнародному рівнях 

є те, що воно все більше і більше інформатизується, а технологічних розвиток йде надшвидкими 

темпами. У зв’язку із особливостями такого розвитку виникають і стрімко широко розповсюджують 

нові види злочинності, що пов’язана із обігом інформації на усіх рівнях (державному, соціальному, 

індивідуальному). Одним із видів такої злочинності є кіберзлочинність, яка включає в себе загрозу 

комп’ютерній безпеці, інформаційній безпеці та мобільній безпеці. Основними інструментами 

кіберзлочинності є інтернет, електронна пошта та соціальні мережі, хоча кількість засобів вчинення 

вказаних злочинів з кожним роком збільшується. 

Оскільки кібертехнології наразі займають одне з основних місць у житті громадян, це породжує 

необхідність у ефективному забезпеченні безпеки у цій сфері. Як зазначається, заходи, пов’язані із 
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забезпеченням кібербезпеки повинні охоплювати як зовнішній захист (від посягань з боку інших 

держав, злочинних угрупувань на окремих громадян), так і захист зсередини (від самих громадян, які 

можуть зашкодити самі собі), особливо актуальним це стає в умовах постійної динаміки і розвитку 

кіберзлочинності у світі [1]. Визнається, що кібербезпека займає одне з головних місць серед окремих 

підгалузей інформаційної безпеки, що обумовлюється важливістю сфер, в яких вчинюються 

кіберзлочини (шахрайство, пов’язане із електронною поштою, залякування,  порушення авторських 

прав; шахрайство із кредитними картками; сфера фінансової діяльності; посягання на приватні 

обчислювальні пристрої та носії інформації, інформаційні системи; вчинення крадіжок коштів та/чи 

особистих даних; кіберполювання – різного роду погрози застосування чи застосування щодо 

конкретної особи чи групи осіб, організації насильства, що висходить із кіберпростору; електронні 

платіжні системи, цифрова економіка, що у свою чергу тісно пов’язане і фінансуванням тероризму; 

захисту права інтелектуальної власності).  

Особлива небезпечність кіберзлочинності підтверджується деякими статистичними даними. Так, 

зокрема, було встановлено, що кіберзлочинність у 2014 році принесла дохід у 445 мільярдів доларів 

США, що перевищило дохід ряду найвідоміших та найбільших компаній (див. табл.). 

Вид діяльності/компанія Дохід ($, млрд.) 

Apple 647,4 

Кіберзлочини 445 

Exxon Mobil 391,5 

Microsoft 382,9 

Berkshire Hathaway 370,7 

Враховуючи суспільну небезпечність кіберзлочинності та рівень загрози її подальшого розвитку 

було прийнято ряд міжнародних нормативно-правових актів, обов’язкових для врахування країнами-

учасницями Ці нормативно-правові акти визначають основні сфери, які потребують захисту обігу 

інформації певного виду, а також визначають (деякі з них) поняття, які пов’язані із інформаційною 

безпекою (Європейська угода про захист телевізійних передач від 22.07. 1960 р.; Конвенція «Про захист 

виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення» від 26.10.1961; Конвенція «Про авторське 

право» від 24.07.1971; Конвенція «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних» від 28.01.1981; Декларация Кабінету Міністрів про свободу виразу думки та інформації від 

29.04.1982; Рекомендація Комітету міністрів «Про принципи поширення відеозаписів насильницького, 

жорстокого чи порнографічного змісту»  від 27.04.1989; Резолюція про законне перехоплення 

комунікацій від 17.01.1995; Директива про захист осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних від 24.10.1995; Директива про правовий захист баз даних 11.03.1996; 

Директива стосовно обробки даних і захисту права на невтручання у особисте життя у 

телекомунікаційному просторі від 15.12.1997; Міжнародна Конвенція ООН «Про боротьбу із 

фінансуванням тероризму» від 9.12.1999 р.; Окинавская Хартия глобального информационного 

общества від 22.07.2000 р.; Декларація тисячоліття ООН від 8.09.2000 р.; Директива Ради Європи про 

відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також здійснення розумного 

нагляду за цією діяльністю від 18.09.2000 р.; Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15.11.2000 р.; Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність» від 23.11.2001 р.; 

Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій 

расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи від 28.01.2003 р.; 

Декларація ООН принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому 

тисячолітті» від 12.12.2003 р.; Директива про спільну базу для загальних дозволів та індивідуальних 

ліцензій в сфері телекомунікаційних послуг від 10.04.2007; Конвенція про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства від 25.10.2007 та інші). 

Серед найбільш розповсюджених видів кіберзлочинів у світі можна назвати наступні: кібер-

тероризм; намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, 

неповної або упередженої інформації, інформаційна війна (кібервійна); обмеження свободи слова та 

доступу громадян до інформації; поширення культу насильства, жорстокості, порнографії та іншої 

забороненої інформації; викрадення конфідеційної  інформації, що порушує основоположні права 

людини. Для вироблення ефективних заходів запобігання кіберзлочинності потрібно мати уявлення не 

лише про види таких злочинів, але і встановити основні об’єкти посягань кіберзлочинів. До останніх 

можна віднести: мобільне рекламне програмне забезпечення; соціальні мережі; комп’ютерне програмне 

забезпечення; платіжні операції в системі онлайн та інтерент-банкінг; електронні гаманці; т.зв. хмарні 

носії інформації. 
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Також потрібно враховувати, які країни найбільш вразливі до розповсюдження 

кіберзлочинності. Це можна зробити спираючись на існуючі статистичні дані. Окремі дослідження 

встановили, які країни мають найвищий, а які – найнижчий рівень кіберзлочинності станом на 2017-

1018 роки. Так, наприклад, найбільш ураженими кіберзлочинами є Китай (57.2% інфікованих 

комп’ютерів), Тайвань (49.15% інфікованих комп’ютерів), Туреччина (42.52% інфікованих 

комп’ютерів). Найменш ураженими кіберзлочинами, згідно даних, є Фінляндія (20.32% інфікованих 

комп’ютерів), Норвегія (20.51% інфікованих комп’ютерів), Швеція (20.8% інфікованих комп’ютерів) 

[3]. Враховуючи вказані дані, на рівень злочинності в країні визначальний вплив має, окрім рівня 

технологічного розвитку, рівень соціального життя суспільства, що включає рівень культури, 

політичної свідомості громадян, моральності, соціальної захищеності, економічного розвитку, 

матеріального благополуччя населення тощо. Тому при виробленні заходів протидії кіберзлочинам 

потрібно враховувати особливості соціально-економічного та політичного розвитку кожної із держав. 

Навіть враховуючи особливості розвитку кожної із держав можна запропонувати найбільш 

загальні (універсальні) заходи протидії кіберзлочинності, які будуть ефективними і в Україні. У першу 

чергу, це можливо досягти за допомогою встановлення кримінальної відповідальності за злочини 

вказаного виду, а також розробкою відповідних стратегій забезпечення інформаційної безпеки 

кримінально-правовими засобами. Також видається доцільним, з метою акцентування уваги, включити 

на рівні національних (у т.ч. України) та міжнародного кримінальних законодавств норму, яка б 

визначала одним із завдань кримінального закону забезпечення охорони інформаційної безпеки; 

доцільно проводити окремі дослідження і розробляти рекомендації по підготовці професіоналів у 

юридичній сфері, забезпеченню законності у їх діяльності у межах актуальних потреб інформаційного 

суспільства на національному рівні. 
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На думку директора Інституту людства майбутнього в Оксфордському університеті Ніка 

Бострома (англ. Nick Bostrom, оригін. шведською Niklas Boström), людина у її сучасній формі не є 

кінцевою ланкою свого розвитку. 

Феномен цифрової людини (Homo numeralis або Homo digitalis, або Homo horologium, як 

наступний за Homo sapiens щабель еволюції [1, с.41 – 43; 2, с. 158 – 171]) пов'язаний з досягненнями 

біоінженерії, створенням живих істот, які поєднують органіку з неорганікою (так звані кіборги – 

скорочення від англ. «cybernetic organism» – біологічний організм, який містить у собі механічні та(або) 

електронні компоненти) та створенням неорганічної форми життя. 

Так, біоінженерами з Гарварду (США) створено м’який робот, що обгортається навколо серця 

людини і допомагає йому працювати, у Науково-дослідному інституті Скріппса (США) – 

напівсинтетичний організм зі штучною ДНК, до генетичного коду якого можна ввести необмежену 

кількість синтетичних елементів X і Y для створення нових життєвих форм, крім того опановано 

вирощування чутливих волосків внутрішнього вуха, які вважалося неможливим відновити, що 

потенційно може повернути слух навіть тим, хто втратив його назавжди, штучну сітківку людського ока 

створили в Оксфорді, стовбурові клітини крові людини вперше було вирощено в лабораторії 

Бостонської дитячої лікарні (США), біонічна шкіра була створена в Університеті Міннесоти (США) 

тощо. Система C-LEG успішно використовується для заміни ампутованих ніг людини [3], в Інституті 

реабілітації інвалідів в Чикаго (RIC, США) ще у 2006 р. було успішно імплантовано біонічну руку [4]. 
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Таку біонічну руку, або іншу кінцівку, або орган (зору, дихання, травлення тощо) можливо зробити і 

більш потужними, ніж їх оригінали. Напр., Агенція з перспективних оборонних науково-дослідницьких 

розробок США (Defense Advanced Research Projects Agency in the United States, DARPA) багато років 

займається розробкою солдата, який за допомогою високотехнологічних засобів отримає підвищені 

розумові та фізичні здібності [5], починаючи з 2014 р. на озброєння Армії оборони Ізраїлю надійшли 

бойові роботи, які не передбачають участі людини під час виконання бойового завдання, крім того, 

планується, що 2025 р. в армії США буде більше роботів, ніж людей [6]. 

Потужна течія світогляду трансгуманізму (лат. trans – крізь, humanitas – людяність, humanus – 

людяний, homo – людина), представниками якої є О. Болонкін, Н. Бостром, І. Вішев, Г. Моравець, М. 

Мор, Г. Рейнольдс, Р. Курцвейл, А. Ульянов, Ф. Фукуяма, Д. Гакслі, Б. Юдін, Р. Еттінгер, Б. Росса та 

інші, визнає можливість і бажаність докорінних змін біологічної складової людини за допомогою 

передових технологій. Метою руху визначено позбавлення від страждання, старіння та смерті, а також 

здобуття значного посилення фізичних, розумових і психологічних можливостей людини. Серед 

реально існуючих та прогнозних технологій виокремлюють вирощування органів (розділ 

регенеративної медицини), кріоніку (збереження тіла людини, ембріонів або тварин при низьких 

температурах, як правило, при температурі кипіння рідкого азоту – 196°С), ноотропи (препарати, що 

позитивно впливають на вищі інтегративні функції мозку), репродуктивні технології 

(передімплантаційна генетична діагностика і відбір ембріонів), допінг, засоби, що поліпшують 

продуктивність, пластичну хірургію, екзоскелет, генну інженерію людини, нейрокомп'ютерний 

інтерфейс, завантаження свідомості, екзокортекс (зовнішня система обробки інформації, яка допомагає 

посилити інтелект чи виступити нейропротезом для кори головного мозку), ізольований мозок тощо. 

І вже сьогодні всіх, хто користується розумними окулярами, кардіостимуляторами або 

біопротезами, у певному розумінні можливо іменувати кіборгами – людьми, невід’ємною частиною тіла 

яких стали неорганічні елементи, в тому числі під керуванням електроніки та штучного інтелекту.  

Одним з найбільш амбіційних проектів є розробка двостороннього інтерфейсу між мозком 

людини та комп’ютером, що дозволить останньому зчитувати електросигнали та одночасно передавати 

зрозумілі повідомлення. Завдяки цьому інтерфейсу мозок може напряму підключатися до мережі 

Інтернет або об’єднуватися з іншими у власну мережу, наприклад у так званий Інтернет речей 

(англ. Internet of Things, IoT) або Всеосяжний Інтернет (англ. Internet of Everything, IoE).  

Зазначений проект утворює дотичну до третього напрямку – створення неорганічної форми 

життя. Переходом до неї може стати копіювання або повне перенесення (без залишків на первинному 

носієві) свідомості, інтелекту та особистості людини на цифровий або іншій носій.  

Ще одна можливість переходу до неорганічної форми життя пов’язана з ідеєю поступової 

прижиттєвої міграції свідомості, інтелекту та особистості людини з біологічного носія на більш міцний 

і витриваліший (наприклад, на приєднаний електронний мозок, який можливо завантажити у 

роботизоване тіло). Такий варіант досліджує невролог з Йєльського університету (Yale University) 

Стівен Новела (Steven Novella) [7]. 

Згадані досягнення утворюють нові виклики для правової доктрини в галузі безпеки і 

порушують питання, на які потрібно починати шукати відповіді вже зараз: 1) де буде міститися 

справжня індивідуальність, у фізичному тілі, чи на носієві, куди вона була скопійована; 2) як слід 

вирішувати проблему одночасного співіснування оригіналу свідомості та її копій, в тому числі в аспекті 

проблеми співучасті; 3) чи є суб’єктом правовідносин фізична особа, свідомість, інтелект та особистість 

якої перенесено на інший носій; 4) чи залишається суб’єктом злочину фізична особа, свідомість, 

інтелект та особистість якої перенесено на цифровий носій; 5) до яких правових деліктів слід віднести 

пошкодження, несанкціоноване внесення змін або знищення особистості на електронному носієві; 6) як 

за своїми правовими режимами (правова персоніфікація) співвідносяться штучний інтелект та фізична 

особа, свідомість, інтелект та особистість якої перенесено на цифровий носій; 7) чи буде цифрова 

людина, життя якої подовжено на 100, 200 або 500 років, сприймати цінності сьогодення так само; 8) як 

новий клас цифрових людей буде ставитися до звичайних людей (адже не всім і не відразу стане 

доступним користування досягнення наукового прогресу в сфері біології та нанотехнологій) тощо. 

Але є зрозумілим, що певні покращення тіла людини (сила, спритність, швидкість, витривалість, 

дальність та якість зору та слуху тощо) та когнітивних властивостей (сприйняття інформації, 

розпізнавання об'єктів та їх класифікація, аналіз та синтез, творчість та генерування нових знань, оцінка 

ситуації, вибір оптимальної стратегії і тактики дій, побудова ціннісних суджень, самостійність 

прийняття рішень і самостійне їх виконання, пам'ять як повне збереження всього набутого обсягу 

інформації тощо) можуть бути використані їх носієм для вчинення правопорушень. Це вказує на 

необхідність доповнення ними кваліфікуючих ознак окремих злочинів, ознак, що обтяжують покарання, 

або ознак спеціального суб’єкта злочину. 
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Крім того, вони можуть бути використані й на шкоду самому носієві: зараження комп’ютерним 

вірусом, маніпулювання через втручання у роботу пристроїв (штучне око, рука або нога, слуховий 

апарат, накопичувач пам'яті, програмне забезпечення тощо) або штучного інтелекту, під керуванням 

якого знаходиться той чи інший пристрій (розумні окуляри, кардіостимуляторами, біопротези тощо), 

заподіяння шкоди майну або персональним даним. У зв’язку з цим можливе формулювання нових 

складів злочинів і криміналізація нових форм суспільно небезпечної поведінки. 

Якщо така людина буде використана без наявності з нею двостороннього суб’єктивного зв’язку 

(«у темну»), з подоланням або ігноруванням її справжнього волевиявлення, не виключається 

кваліфікація вчиненого за ч.2 ст.26 КК України як посередня винність у вчиненні злочину.   
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Сьогодні у світі близько половини всіх дітей проводить в Інтернет від однієї до трьох години на 

день, а кожна десята дитина – від п’яти до десяти годин на день. Безконтрольність роботи дітей в 

мережі Інтернет може призвести до отримання ними шкідливої інформації. Адже підлітки мають 

можливість спілкуватися в чатах з незнайомими людьми, купувати різні товари тощо. Тому діти 

потребують відповідного захисту від інформації шкідливого та агресивного характеру, яка, на жаль, 

існує в Інтернеті [7]. 

Одним із способів забезпечення безпеки дітей в Інтернеті є блокування доступу чи фільтрація 

негативної інформації оператором зв’язку. Правильним було б, щоб батьки слідкували за тим, чим 

займаються їх діти в Інтернеті, встановлювали межі і визначали, в якій мірі підростаючому поколінню 

можна користуватися новим інформаційним середовищем. Так, в межах послуги “Батьківський 

контроль” дорослі можуть накладати обмеження на використання мережі Інтернет дітьми, самостійно 

вирішуючи, чи треба вмикати фільтрацію контенту [8].  

Фахівці стверджують, що мережа Інтернет містить більш ніж 30 млрд. сторінок з 

порнографічними матеріалами, а провайдери вважають, що ефективно закрити доступ до порносайтів 

без закриття значної кількості сегментів Інтернету неможливо. У всьому світі та у нашій країні 

спостерігається збільшення сексуальних злочинів проти дітей саме з використанням Інтернету.  
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У проблемі безпеки дітей в мережі Інтернет можна виділити програмно-технічний і соціально-

культурний аспекти. Перший аспект забезпечується шляхом застосування спеціальних технічних та 

програмних засобів для огородження дітей від небажаного впливу інформаційного середовища.  

Психологи відзначають, що педофілія є найбільш поширеним та найтяжким серед статевих 

відхилень. Кожен рік у світі вчиняються сотні тисяч дитячих зґвалтувань, багато з них відбувається й 

віртуально, а у такому випадку знайти винних чи довести факт розбещення достатньо складно [9]. 

Для порушення кримінальної справи необхідна заява потерпілих. Як правило, із заявою щодо 

протиправних дій проти дитини до правоохоронних органів звертаються її батьки. Дитину, наприклад, 

дочку, опитують у присутності матері. Батьки можуть надати журнал розмов, проведених між дитиною 

та підозрюваним (скажімо, через соціальні мережі Facebook, Instsgram тощо).  

Часто педофіли ставлять ультиматум дитині, щоб вона знайшла контакти зі своїми друзями й 

однокласниками, щоб вони теж підключалися до непристойних дій перед вебкамерою. Надалі педофіл 

може погрожувати дитині фізичним насильством, побиттям. Дитина може отримати психічний шок, 

вона дуже налякається і після цього часто розповідає про все своїм батькам.  

У подальшому з такими особами, які створювали порносайти, та яких було викрито за місцем 

злочину, були проведені відповідні допити підозрюваного, потерпілих та свідків, призначено медичну, 

психіатричну, комп’ютерно-технічну, художню судові експертизи [10 – 12].  

Існує декілька способів виявлення педофілів у мережі Інтернет. Одним із найбільш поширених є 

метод, який полягає у тому, що особа видає себе у соціальній мережі за малолітню дитину. Така “ловля 

на живця” спрацьовує досить часто, але навіть наявність доказів у вигляді відповідних скриншотів і лог-

фaйлів не дозволяє у нашій державі притягати до кримінальної відповідальності педофіла за так званий 

“грумінг” (залицяння, приставання до дитини в Інтернет з ціллю входження до неї у довіру).  

Другий метод, який вважають найефективнішим, полягає у спілкуванні правоохоронця у мережі, 

видаючи себе за педофіла. Для цього треба знати лексичні та сленгові особливості, що застосовуються 

педофілами. Надалі складається власний психологічний портрет в очах оточуючого середовища, 

вивчаються доступні списки користувачів форуму та виявляються серед них ті, хто вказав у своєму 

профілі e-mail чи номер ICQ. Потім встановлюються персональні дані користувача.  

Існує декілька сайтів, які ведуть нібито борці з педофілами. Насправді ж вони належать саме 

останнім. Поруч з кожним учасником відображена адреса електронної пошти, тому встановити таких 

осіб нескладно.  

Сьогодні існує низка спеціалізованих програмних засобів для здійснення контролю доступу до 

контенту на стороні користувача, зокрема “ParentalControl” та “KidsControl”. Подібні системи засновані 

на наявності набору фільтрів, налаштованих на негативні матеріали (нецензурна лексика, насилля 

тощо), що дозволяє вибирати різні параметри фільтрації для власної дитини.  

В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова було розроблено метод блокування і 

автоматичної заборони доступу до сайтів з порнографічними зображеннями і відеофільмами, який 

заснований на концепції контекстного пошуку зображень за зразком. Метод передбачає створення 

дворівневої бази зображень – зразків людської шкіри. Попередній аналіз завантажених браузером 

зображень для виявлення тих, які можуть бути порнографічними, здійснюється шляхом вилучення з цих 

зображень дескрипторів домінантного кольору і подальшого контекстного пошуку таких зображень у 

базі. В процесі аналізу відбувається квантування статичних зображень чи опорних кадрів відеопотоку 

для зменшення кольорової надлишковості. Надалі визначається частина тілесних кольорів та 

приймається рішення про блокування сайту.  

У 2011 р. Верховною Радою України розглядався законопроект про примусову хімічну 

кастрацію педофілів, але не набрав потрібних голосів. Разом з тим, у лютому 2012 р. Верховна Рада 

підтримала законопроект щодо посилення відповідальності за злочини проти статевої свободи і статевої 

недоторканності особи. Відповідно до змін, внесених до Кримінального кодексу України, тепер за 

зґвалтування малолітніх передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі.  

Отже, глобальна мережа Інтернет, крім низки позитивних якостей, має негативні прояви, одним 

з яких є торгівля людьми та дитяча порнографія. Такі прояви потребують адекватного реагування з боку 

держави та суспільства. 

Особлива роль у запобіганні та протидії проявам педофілії у віртуальному просторі належить 

правоохоронним органам. Працівники підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю разом з працівниками 

підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері торгівлі людьми повинні вміти документувати та 

розкривати такі злочини. Тому актуальним є вивчення тем, з відпрацюванням певних навичок у 

віртуальному просторі, щодо боротьби з кіберзлочинністю, а саме роз’яснення особам можливості 

мережі Інтернет щодо боротьби з торгівлею людьми. 
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За умов швидкого розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого використання 

ІКТ у всіх сферах життя особливого значення набувають проблеми інформаційної безпеки. Її метою є 

забезпечення стану захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому 

запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що 

використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних 

технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності 

та доступності інформації[1]. 

Однією з найважливіших сфер національного господарства будь-якої розвиненої держави є 

банківська система. Її практична роль визначається тим, що вона управляє в державі системою платежів 

і розрахунків, більшість своїх комерційних операцій здійснює через внески, інвестиції та кредитні 

операції, разом з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до 

фірм і виробничих структур [2]. Головним поштовхом для початку розвитку інформаційної безпеки в 

українській банківській сфері стала подія, що відбулась у червні 2017 року: українські банки, 

енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі 

підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що поширює вірус Petya.A, який блокує роботу 

комп'ютерних систем [3]. Від цієї кібератаки постраждали близько тридцяти банківських установ.  

Банківська система України складається з НБУ та інших банків, а також філій іноземних банків, 

що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України “Про банки і 

банківську діяльність” та інших законів України [5]. Органом, що регулює банківську систему України 

є НБУ. Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, 

підтримка цінової стабільності в державі, регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків в 

Україні [6]. Також за Законом України “Про Національний банк України” в його обов’язки входять 

забезпечення інформаційної безпеки. Для захисту даних в банківській сфері НБУ виконує такі функції 

[7]: a) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і 

звітності, захисту інформації, коштів та майна; б) визначає напрями розвитку сучасних електронних 

банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, 

розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, 

систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; в) визначає 

порядок, вимоги та заходи із забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки у банківській системі 

України та для суб’єктів переказу коштів, здійснює контроль за їх виконанням; утворює центр 

кіберзахисту Національного банку України, забезпечує функціонування системи кіберзахисту у 

банківській системі України; г) забезпечує формування та ведення переліку об’єктів критичної 
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інфраструктури, а також реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у банківській 

системі України, визначає критерії та порядок віднесення   об’єктів   у   банківській системі   України  

до  об’єктів  критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, забезпечує 

проведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту інформаційної безпеки у банківській системі 

України. 

З результатів аналізу Стратегії національної безпеки України, Доктрини інформаційної безпеки 

України, Положення про організацію заходів із   забезпечення   інформаційної  безпеки в банківській 

системі України, Законів України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про 

національну безпеку України”, “Про Національний банк України” випливає, що на сьогодні гостро 

стоять питання забезпечення інформаційної безпеки в системах розрахунків та платіжних системах 

банківської сфери держави. Відповідно до чинного законодавства, зокрема статей 6, 8 Закону України 

“Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, Національний банк України вживає заходів із 

забезпечення інформаційної безпеки для суб’єктів переказу коштів, в тому числі кібербезпеки 

платіжних систем та систем розрахунків [8]. Проте ні означене, ні чинні нормативно-правові документи 

у банківській сфері не забезпечують виявлення і припинення функціонування платіжних систем, які 

здійснюють перекази з додатковим використанням заборонених в Україні платіжних систем 

(субсистем).  

Отже, виходячи із сучасного стану та нормативно-правового забезпечення інформаційної 

безпеки у вітчизняних платіжних системах та системах розрахунків, є конче необхідним вдосконалення 

чинної нормативно-правової бази банківської сфери України, а також заходів Національного банку 

України [8] щодо унеможливленням здійснення переказів коштів за участю платіжних систем - 

посередників (субсистем). Це дасть можливість усунути ризик реалізації загроз національній безпеці 

України в інформаційній сфері з використанням систем розрахунків і платіжних систем.  
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An important factor in the social environment in which residents of information societies are forced to 

live are integrated audio visual (electronic, screen) media and their texts (media texts). Media text is created by 

people with a certain purpose, so it becomes independent and begins to affect human consciousness. Finally, it 

becomes a participant in the social environment, which becomes known as media environment and integrates 

into the reality of the existence of people, which creates a reality of a new quality - media reality. This means 

that the perception of the world largely depends on how it is presented by the media. Television, radio and the 

Internet are things from which people become psychologically dependent. The media is a tool for encoding the 

personality of consciousness, so its censorship is turned off. 

In order to ensure information security of the state in the media in recent years, a lot has  been done: 

update of the National security strategy of Ukraine and The doctrine of information security of Ukraine, 

introduced language quotas and blocking Russian media services on the territory of Ukraine. There are 

currently mechanisms that revive the Ukrainian language, culture and ensure the national interests of Ukraine in 

the information sphere. At the same time, the main and actual threats to date include attempts to manipulate 

social consciousness, in particular by spreading inaccurate, incomplete or biased information, as well as 

manifestations of restrictions on freedom of speech and access of citizens to information. 

At the moment it is very difficult to bring to justice the television, radio, Internet channels and others 

per the dissemination of inaccurate, incomplete or biased information, to demonstrate the restriction of freedom 

of speech and access of citizens to information. Therefore, it is proposed to create a separate mechanism or 

introduce an additional function of the National Council of Ukraine on Television and Radio Broadcasting, 

which will receive and respond to citizens' complaints, gather facts and evidence about the dissemination of 

inadequate information, anti-Ukrainian propaganda, restrictions on freedom of speech. These materials can be 

prosecuted: refutation, forgiveness, fine, cancellation of the broadcasting license, etc. The practical realization 

of this is possible through the improvement of the Law of Ukraine "On Television and Radio Broadcasting». 

Consequently, it is proposed to expand the spectrum of state regulator service in the field of 

broadcasting. This will increase the effectiveness of the Ukrainian legislation on mass media in terms of 

preventing the distribution of television, radio or Internet channels of unstable, incomplete, inaccurate 

information, manifestations of restrictions on freedom of speech, and access of citizens to information. It will 

also give an opportunity to raise the level of information security of Ukraine in the media. 
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Інформаційне суспільство як історична фаза еволюційного розвитку людства, в якій інформація 

і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі, є сучасною реальністю. Останнє 

безпосередньо простежується за наслідками аналізу питомої ваги обсягів продукції світової 

інформаційно-комунікаційної сфери у складі світового валового внутрішнього продукту за останні 

роки, де чітко проявляється її зростання як в абсолютних, так і відносних величинах [1].  

Разом з тим, таке явище породжує як позитивні, так і негативні наслідки у різних площинах 

буття людства. Так, кіберзлочинність як соціально-правове поняття є негативним наслідком впливу 

інформаційного суспільства на суспільні взаємини в сфері обігу інформації різного походження в 

інформаційних системах і мережах за наявності корисливого чи хуліганського мотиву [2].  



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

46 

Набрання чинності Конституцією України та Цивільним кодексом України поставило на нову 

щаблину питання правової охорони особистих немайнових прав людини. Подальші кроки нашої 

держави на шляху інтеграції в міжнародні правові та соціально-економічні інституції створили 

підвалини задля синхронного розвитку національного законодавства в означеній сфері, зокрема у 

контексті створення гарантій до здійснення права на інформацію у площині диференціації та 

багатогранності останньої. 

Тривалий час інформація як немайнове благо детально регламентувалася Законом України “Про 

інформацію”, який з урахуванням певних думок розмежовував правове регулювання прав і свобод 

людини, а також персональні дані як різновид інформації [3, с. 8]. Проте аналіз ст. 23 Закону України 

“Про інформацію” і рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 року № 5-зп дає можливість 

зробити висновок про наявність комплексного регулювання вказаним законодавчим актом прав людини 

на персональні дані як різновиди інформації. У зв’язку з цим ухвалення спеціального нормативного 

акту у сфері захисту персональних даних сприяло і істотному редагуванню Закону України “Про 

інформацію” (ст. 11). 

Питання нормативного регулювання реалізації права людини на захист її персональних даних 

виникло в міжнародному праві вперше у зв'язку з розвитком технічного прогресу і з розширенням 

технічних можливостей використання різного роду інформації, у тому числі і такої, що має характер 

персональних даних, а саме з другої половини минулого сторіччя.  

Основоположні основи в цій сфері були закладені в положеннях Загальної Декларації прав 

людини 1948 року, Римської конвенції Ради Європи 1950 роки, де визначено право кожної людини на 

повагу до її особистого і сімейного життя, її житла та кореспонденції, її честі та репутації. Одним з 

перших нормативних актів в цій сфері в Європі стали Закон Німеччини “Про захист даних” 1970 року і 

Білль про спостереження за даними, прийнятий Парламентом Великобританії в 1969 році. 

Інтегруючими нормативними актами в аспекті захисту персональних даних стали Конвенція Ради 

Європи 1981 роки “Про захист прав фізичних осіб відносно автоматизованої обробки персональних 

даних”, Директиви Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу 95/46/ЄС 1995 року “Про 

захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних”, 97/66/ЄС 1997 року “Про 

обробку персональних даних і захист privacy в телекомунікаційному секторі і рекомендації по захисту 

даних в інформаційних супермагістралях” і 2002/58/ЄС 2002 року “Про обробку персональних даних і 

захист конфіденційності та особистої таємниці у сфері електронних комунікацій”.  

При цьому міжнародне законодавство зазнало змін узгоджуючись з основною тенденцією – 

перехід від контрольованого управління загальною інформацією незалежно від сфери комунікації до 

реалізації права людини, що гарантується, на самовизначення при використанні, передачі і розкритті 

особистих даних про неї в електронній сфері комунікації, особливо в світовій телекомунікаційній 

мережі Інтернет. І, нарешті, останнє віяння сучасності у сфері захисту персональних даних на 

європейському об’єднаному просторі полягає в створенні нового єдиного законодавчого акту 

європейських держав, який би стимулював розвиток нових технологій в інформаційній сфері і усував 

юридичні колізії, пов'язані із захистом персональних даних у всіх державах Євросоюзу, створюючи 

благодатний грунт для комерційної діяльності [4]. 

Таким чином, не дивлячись на першочерговість правового регулювання законодавством у сфері 

захисту персональних даних особистих немайнових прав, спрямованих на забезпечення особистого 

життя фізичної особи, вказані нормативні приписи прямо або опосередковано закріплюють особливості 

реалізації і інших немайнових прав людини, як-то направлених на забезпечення особистої 

недоторканності фізичної особи (право на здоров'я, захист честі та гідності). 

Аналіз ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних” (далі - Закон) дає можливість 

говорити про відображення елементів нормативного закріплення захисту персональних даних 

властивих періоду становлення європейського законодавства в цій сфері. Так, згідно Закону йдеться про 

захист персональних даних незалежно від форми її надання – електронна або паперова, крім того в 

ньому не знайшли віддзеркалення тенденції розвитку електронних комунікацій, зокрема особливості 

обробки персональних даних в мережі Інтернет. Закон переважно носить адміністративний характер, не 

відображаючи особливості реалізації прав суб'єктів персональних даних, їх власників, розпорядників і 

третіх осіб, що у ряді випадків створює передумови до виникнення тих чи інших колізій. 

Зокрема, в суперечність з положеннями  ст. ст. 4, 270, 274 Цивільного кодексу України вступає 

зміст ст. 3 Закону, де при визначенні законодавства про захист персональних даних не дотримано 

правила ієрархії нормативних актів в дефініції і обмеженні особистих немайнових прав. В Законі 

простежується маса термінологічних прорахунків, на прикладі плутанини понять “персональні дані”, 

“бази персональних даних” на відміну від європейського варіанту нормативного закріплення цих 

категорій.  
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Крім того, положення даного нормативного акту замість запозичення останніх напрацювань 

європейського законодавства, де форми і способи захисту персональних даних узгоджуються між 

власником (розпорядником) бази персональних даних і їх суб'єктом, мають більший ухил на 

імперативне слідування приписам чинного законодавства, зокрема нормативним актам відповідних 

центральних органів виконавчої влади у цій сфері. 

Заслуговує на особливу увагу співвідношення інтересів суб'єктів персональних даних і 

власників (розпорядників) баз персональних даних у ряді випадків. Наприклад, у разі несумлінної 

поведінки суб'єкта персональних даних – боржника і банку (власника бази персональних даних) – 

кредитора у відповідних відносинах, маємо як наслідок залучення різних способів примушення 

боржника до виконання зобов'язання. Очевидним з урахуванням вимог аналізованого закону, а також 

положень цивільного законодавства, при подібних обставинах є пріоритет немайнової сфери. 

Так само стикаються інтереси власників баз персональних даних і їх суб'єктів в багатьох інших 

випадках, наприклад при оформленні кредиту у фінансовій установі під час надання особистої  

інформації позичальником останній не зв'язаний будь-якими обмеженнями, що створює певні ризики за 

несумлінності останнього. 

Не менше суперечливим є відповідність положень Закону України “Про інформацію” 

спеціальному нормативному акту у сфері захисту персональних даних з урахуванням розширеного 

тлумачення поняття “суспільно необхідної інформації” в ст. 29 першого.  

З висловленого необхідно дійти висновку щодо позитивного кроку України в спробі 

регламентувати реалізацію прав людини на захист її персональних даних. Проте чинний нормативний 

акт в цій сфері вимагає доробки з урахуванням напрацювань європейського співтовариства, 

переорієнтації частини його нормативних розпоряджень з адміністративно-правових в цивільно-правові 

шляхом врегулювання таких відносин в межах договору між власником (розпорядником), третьою 

особою і суб'єктом персональних даних, а також включення положень, що враховують особливості 

регламентації захисту персональних даних у високотехнологічних електронних комунікаціях, 

включаючи глобальну мережу Інтернет.  

 Отже, захист персональних даних в інформаційному суспільстві є чільним проявом 

правозахисної функції держави й у нашій країні потребує суттєвої кореляції з огляду на європейське 

законодавство, зокрема з урахуванням становлення такого ганебного явища як кіберзлочинність, через 

поширення правового регулювання захисту персональних даних людини в мережі Інтернет та інших 

сферах життєдіяльності, як наприклад, в медичній, учбовій, юридичній і т.д. 
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СЕКЦІЯ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 
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служби України імені Б. Хмельницького 

 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначає, що 

суб’єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення 

кібербезпеки, є центральні органи виконавчої влади [1, ч. 4 ст. 5]. Державну політику у сфері захисту 

державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні 

реалізує Адміністрація Державної прикордонної служби України [2], разом з тим забезпечує 

кібербезпеку у цій сфері. 

Загалом кібербезпека передбачає захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечується сталий 

розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі 

[1, ст. 1]. Тобто стан, при якому будь-які загрози чи інший негативний вплив не можуть порушити 

цілісність, конфіденційність та режим доступу до інформації у інформаційно-комунікаційному просторі 

ДПСУ. 

Забезпечення належного рівня кібернетичної безпеки є необхідною умовою розвитку 

інформаційного суспільства. В умовах глобалізації інформаційних процесів, їх інтеграції в різні сфери 

суспільного життя керівництво провідних держав світу приділяє посилену увагу створенню та 

удосконаленню ефективних систем захисту критичної інфраструктури від зовнішніх і внутрішніх загроз 

кібернетичного характеру. У багатьох провідних країнах світу вже сформовані загальнодержавні 

системи кібернетичної безпеки – як найбільш оптимальні організаційні структури, що здатні за 

короткий проміжок часу акумулювати сили та засоби різних державних органів і приватного сектору 

для протидії кіберзагрозам. В Україні також відбувається процес формування системи кібернетичної 

безпеки [3, с. 312]. 

З урахуванням цього та на виконання положень Стратегії розвитку Державної прикордонної 

служби України у 2018 році, щодо «забезпечення розвитку інформаційної, оперативної, технічної та 

фізичної складових частин системи охорони державного кордону» серед основних напрямків діяльності 

продовжується впровадження державної політики з питань захисту державних інформаційних ресурсів 

та інформації [4, п. 9.5, с. 13], а також посилення протидії інформаційним загрозам [4, п. 22.2, с. 15]. 

У ДПСУ з урахуванням кращих європейських прикордонних практик функціонують 

інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи ДПСУ, у тому числі 

міжвідомчі, бази (банки) даних та інші електронні інформаційні ресурси за компетенцією [5], ці 

комунікаційні системи повинні забезпечувати високий рівень безпеки інформації та відповідати 

сучасним вимогам прикордонної безпекової політики.  

Інформаційна безпека, кібербезпека та кіберзахисту є невід’ємними елементами національної 

безпеки України та необхідною складовою функціонування інформаційно-телекомунікаційних система 

ДПСУ, це обумовлено необхідністю забезпечення захисту прав людини на доступ до публічної 

інформації у прикордонній сфері, захисту інформаційних систем, мереж та електронних інформаційних 

ресурсів ДПСУ, розширення застосування інформаційних технологій в системі управління 

прикордонними підрозділами та при наданні державних послуг, надійного обміну інформацією з питань 

контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон у межах 

функціонування інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи, а також унеможливлення 

несанкціонованого втручання у інші відомчі інформаційних ресурсів. Тому, питання захисту змісту 

інформації, що обробляється (передається, зберігається) в комунікаційних (технологічних) системах 
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ДПСУ визначає необхідність постійного вжиття заходів щодо недопущення втручання у прикордонний 

кіберпростір. 

Спеціальним структурним підрозділом призначеним для забезпечення кіберзпеки у сфері 

охорони державного кордону України є Центр кібербезпеки який функціонує у складі Головного центру 

зв’язку, автоматизації та захисту інформації [6]. Діяльність Центру кібербезпеки ДПСУ відповідає за: 

аналіз стану кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем ДПСУ; виявляє та усуває фактори, 

що негативно впливають на захищеність відомчих інформаційних ресурсів, здійснює контроль за 

виконанням заходів щодо забезпечення безпеки інформації у інформаційно-телекомунікаційних 

системах ДПСУ; своєчасно реагує на кіберзагрози тощо. 

Інформаційна безпеки в частині кібезахисту у ДПСУ, як і національна системи забезпечення 

кібербезпеки отримала своє належне визнання та становлення як складова національної безпеки 

України. Разом з тим необхідно враховувати те, що кібератаки стають все більш комплексними та 

складними, їх наслідки становлять загрозу ключовим національним інтересам. Тому, на шляху 

побудови системи кібербезпеки є вдосконалення державного управління у цій сфері та створення 

нормативно-правової бази для забезпечення такої діяльності [7, с. 179]. Одним із ключових питань 

організації ефективної роботи національних систем кібербезпеки залишається налагодження взаємодії 

між компетентними державними органами, які є суб’єктами кібернетичної безпеки [8, с. 76] 
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СЕКЦІЯ 3 
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Захист інформації – одна з проблем, яка є найбільш гострою для сучасного бізнесу на 

сьогоднішній день. Тому надзвичайно важливо зберегти безпеку мережі користувача та знизити ризик її 

порушення. Для здійснення вказаної цілі створено безліч продуктів, стратегій і рішень від широкого 

кола розробників. Для кожного середовища потрібні брандмауер, система виявлення/запобігання 

вторгнень, додаткові форми моніторингу та багато іншого. Адже навіть неправильний клік будь-якого з 

користувачів може призвести до найгіршого, що може відбутися у корпоративній мережі через 

Інтернет. 

Крім того, характер виробничої діяльності змінюється. Все більше працівників переходять в 

категорію мобільних і ведуть справи за допомогою додатків «ПЗ як послуга» (Software-as-a-Service, 

SaaS). Схоже, що популярність таких додатків буде зростати і надалі. В результаті все більше 

організацій починають підключатися до Інтернету безпосередньо, тобто в обхід засобів захисту 

корпоративної мережі. Такі виробничі нововведення, звичайно, істотно підвищують продуктивність і 

гнучкість, але при цьому чимала кількість користувачів не потрапляють в сферу дії традиційних 

мережевих і веб-засобів захисту. Крім того, організації втрачають контроль над загрозами, потенційно 

здатними негативно вплинути на чималу частину підприємства. 

У таких виробничих умовах організації намагаються захистити себе від нових загроз. Більшість 

покладається на застосування віртуальних приватних мереж (virtual private network, VPN). У той же час, 

за даними IDG, 82% мобільних співробітників зізналися, що вони не завжди використовують VPN. Інші 

організації використовують локальні рішення захисту на базі веб-шлюзів (secure web gateway) і 

відповідних агентів, але це ускладнює конфігурацію і створює затримки. Нові проблеми вимагають 

удосконаленого підходу до забезпечення інформаційної безпеки. На думку фахівців Cisco, зараз 

першою лінією оборони для організацій повинен стати хмарний захист, який забезпечує візуалізацію і 

контроль безпосередньо на кордоні Інтернету. 

Цю концепцію хмарного захисту Cisco втілила в продукті нового типу – шлюзі інтернет-безпеки 

(secure internet gateway, SIG), який дозволяє забезпечити захист сучасних виробничих процесів. Шлюз 

SIG захищає доступ до Інтернету, навіть якщо користувачі не користуються VPN. SIG діє як 

контрольно-пропускний пункт в Інтернет, забезпечуючи першу лінію контролю і захисту незалежно від 

того, де користувачі знаходяться і до чого хочуть підключитися[1].  

Cisco Umbrella – це служба безпеки, раніше відома як OpenDNS. Вона замінює стандартну 

систему DNS постійно зростаючою базою відомих шкідливих URL-адрес та даних Umbrella. Зазвичай, 

коли користувач вводить URL-адресу в своєму веб-браузері, браузер відправляє цю інформацію на 

локальний DNS-сервер, який співвідносить URL-адресу з відповідною IP-адресою. Потім DNS-сервер 

направляє веб-браузер на правильну IP-адресу. В результаті, користувач буде успішно перенаправлений 

на веб-сайт. Umbrella бере на себе ці обов'язки, і тим самим забезпечує розумний рівень безпеки у 

мережі. 

Забезпечуючи всеосяжне охоплення, Umbrella перекриває шлях наявним і новим загрозам по 

всіх портах і протоколам і блокує доступ до небезпечних доменів, адрес (URL і IP) та файлів ще до 

встановлення з'єднання або завантаження файлу. Так як більшість загроз направлено на кінцеві точки, 

то надзвичайно важливо закрити всі порти і протоколи, щоб захист мережі покривав весь трафік. 

Потужна і ефективна система безпеки Umbrella не вимагає складних експлуатаційних маніпуляцій. Всі 

процедури виконуються в хмарі, і тому немає ні апаратного забезпечення, яке треба було б монтувати, 

ні програмного, яке треба було б оновлювати. Організація, яка захоче захистити всі свої пристрої, 

зможе зробити це за кілька хвилин і використовувати при цьому наявні технологічні рішення Cisco, 

включаючи клієнти AnyConnect, інтегровані сервісні маршрутизатори Integrated Services Router 4K і 
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контролери бездротових LAN, щоб направити інтернет-трафік (як в корпоративній мережі , так і поза 

нею) на шлюз Umbrella[2]. 

Можливості Cisco Umbrella: 

1. Візуалізація і захист. Umbrella забезпечує візуалізацію, необхідну для захисту інтернет-

доступу до всіх пристроїв в мережі та всім користувачам в роумінгу. Завдяки поєднанню Umbrella з 

технологією Cisco Cloudlock Cloud Access Security Broker тепер організації можуть визначити, які 

використовуються додатки, і застосувати політики, які блокують небезпечні або некоректні додатки. 

2. Інтелектуальне запобігання атак до їх початку. Протягом дня Umbrella відправляє більш ніж 

100 млрд інтернет-запитів і корелює ці актуальні дані з 11 млрд архівних подій. Потім проводиться 

аналіз для виявлення характерних особливостей і аномалій, а також створюються моделі для 

автоматичного розкриття інфраструктури зловмисника. 

3. Широке охоплення шкідливих сайтів і файлів. Шлюз Umbrella отримує змістовні дані для 

ідентифікації та раннього попередження загроз, використовуючи потужні засоби Cisco Security.  

4. Відкрита платформа і простота інтеграції. Передбачена інтеграція Umbrella з існуючими 

системами, включаючи пристрої захисту, платформи аналізу даних, що дозволяють розширити захист 

пристроїв за межами периметру. 

5. Виявлення і контроль для додатків SaaS. Umbrella в поєднанні з технологією Cloudlock 

дозволяє організаціям виявляти і контролювати конфіденційні дані в додатках SaaS як в мережі, так і 

поза нею. 

6. Надійний та швидкий зв'язок як запорука якості обслуговування. При використанні Umbrella 

замовникам не доведеться скаржитися на зниження швидкості або розрив з'єднань. Umbrella 

використовує маршрутизацію Anycast, тому запити прозоро пересилаються, при цьому автоматичне 

аварійне перемикання забезпечує 100% працездатність[3]. 

Отже, використання нового хмарного продукту Cisco Umbrella допоможе забезпечити 

вирішення корпоративних проблем інформаційної безпеки, що виникають з розвитком мобільних і 

хмарних технологій. Зважаючи на переваги захищеного інтернет-шлюзу, зокрема на можливість 

виконувати всі процедури в хмарі, не застосовуючи програмне та апаратне забезпечення, в найближчий 

час він замінить наявні технологічні рішення і стане основним засобом забезпечення розумного рівня 

безпеки в мережах.  
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"Сучасні кібер-атаки є дуже витонченими та спрямованими на отримання прибутку, а 

кіберзлочинці прийняли нюансовий підхід, щоб забезпечити їх успіх." 

Кібербезпека – це діяльність захисту систем, мереж та програм від цифрових нападів. Ці напади 

зазвичай мають за мету отримати доступ, змінити, зруйнувати чи зіпсувати важливу інформацію; 

викрасти гроші користувачів; або перервати  процес ведення бізнесу. [1, c.3] 

Користувачі повинні вміти працювати з базовими принципами захисту інформації такими, як 

вибір складного паролю, варіації електронних пошт, створення бек-апу потрібної та важливої 

інформації.  

У сучасному техногенному світі кожен користується перевагами передових програм з 

кіберзахисту. Кожен також отримує вигоду від роботи дослідників із кіберзлочинності, як-от команда з 

250 дослідників, що загрожують погрозам та стратегіям кібернападів, в Далосі. Вони розкривають нові 
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вразливості, освічують громадськість про важливість кібербезпеки та зміцнюють інструменти з 

відкритим кодом. Їх робота робить Інтернет-мережу безпечнішою для всіх. [2, c.38] 

Розрізняють два види захисту: кібербезпека та безпека інформаційних технологій.  

Безпека інформаційних технологій (відома як IT-Security)  це процес впровадження заходів, 

призначених для надійного захисту комп'ютерних систем та захисту інформації, що використовує різні 

форми збереження. Інформація, яку користувач намагаєтеся зберегти,  це "дані", які зберігаються або 

на папері, або в електронному форматі. ІТ-безпека, таким чином, вважається дещо ширшою, ніж 

кібербезпека. 

Кібербезпека (Cyber-Security) часто визначається як запобіжні заходи, спрямовані на захист від 

злочинів, пов'язаних з Інтернетом, особливо несанкціонований доступ до комп'ютерних систем та 

даних, підключених до Інтернету.  

Часто фахівці з інформаційних технологій та спеціалісти з кібер-безпеки працюють разом  для 

захисту даних компанії та запобігання несанкціонованого доступу. У багатьох компаніях професіонали 

з кібербезпеки будуть знайдені для вирішення потреб захисту всіх даних. 

У комп'ютерах та комп'ютерних мережах напад  це будь-яка спроба викрити, змінити, 

вимкнути, знищити, викрасти або отримати несанкціонований доступ до неавторизованого 

користування даними. Залежно від контексту, кібернапади можуть бути позначені як кібер-кампанія, 

кібервійна чи кібертерроризм. Кібернапад може використовуватися національними державами, 

окремими особами, групами громадян, суспільством, організаціями або походити з анонімного джерела. 

Кібернапад може вкрасти, змінити або знищити вказану ціль, потрапивши у чутливу систему. 

Кібернапади можуть варіюватися від встановлення програм-шпигунів на персональний комп'ютер до 

спроб знищити інфраструктуру цілих країн.  

Важливою відмінністю кібернападів є активні та пасивні напади.  

Пасивні напади трапляються, коли хакерська програма постійно шукає уразливості, і коли її 

знаходить, отримує насакціонований вхід. Це можуть бути вразливі плагіни, активні версії старих 

плагінів або відкриті порти. Призначення портів сервера полягає у керуванні повідомлень між  

програмами або службами, що працюють на сервері, та клієнтами. Якщо порт не захищений 

брандмауером, то він відкритий для зовнішнього світу, залишаючи за нею відкриту мережу. Випадкові 

напади  це різновид пасивних нападів, що призводять до 99,9% від всіх нападів. Вони зазвичай 

трапляються, коли програма пасивно сканує мережу для відкритих портів і звідти отримує доступ. 

Коли відбувається пасивний напад, неавторизований шпигун переважно просто передивляється 

та збирає інформацію, при цьому не робить ніяких змін у даних або системних файлах. Проте, як 

правило, таки програми виконують роль розвідувальної місії для активного нападу в майбутньому. 

При активному нападі на серевер, має більш небезпечні наслідки. Як тільки активний напад 

успішний, то відбувається внесення змін в мережу або операційну систему, перехоплення даних або їх 

модифікація, надсилання повідомлень або даних з мережі. Це може бути досягнуто через вкрадену 

реєстраційну інформацію (наприклад, напад маскарада або повторне відтворення сеансу, обидва з яких 

включають в себе компромісні облікові дані) або більш деталізованими засобами, такими як напад на 

відмову в обслуговуванні (DoS). DoS-напади отримують доступ до мережі, а потім блокують 

авторизованих користувачів, що в свою чергу призволить до будь-яких збоїв у роботі серверу та 

операційної системи. 

Напад грубої сили  це активний напад, характерний для криптографії, а точніше – атака на 

паролі. Хакер буде використовувати програмне забезпечення, щоб спробувати вгадати пароль. Чим 

більше символів має пароль, тим більше можливих комбінацій, які можуть експоненціально 

збільшувати час (і більше ресурсів), щоб його зламати. Ця ж теорія застосовується для розкладу ключа 

шифрування  чим більше бітів у ключі, тим важче це вгадати. 

Як можна запобігти нападам грубої сили? Насправді немає заміни для надійного пароля, це 

найперший спосіб убезпечити операційну систему.  

Конфіденційність  це інформація, а саме адресу електронної пошти, номер телефону та номер 

соціального страхування, яка коштує багато грошей для законного бізнесу та хакерів. Компанії хотіли б 

знати як можна більше інформації про клієнтів, щоб вони могли продати більше продуктів і послуг або 

розміщувати рекламу, яка дуже відповідає вашим демографічним показникам та налаштуванням. 

Отже, існують прості кроки для захисту особистої інформації. 

1. Не заповнювати особистий профіль у соціальних мережах. Чим більше інформація потрапляє в 

Інтернет, тим легше буде її отримати хакерам. 

2. Не ділитися даними особистої кредитної картки, навіть останніми чотирма цифрами. 
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3. Налаштувати персональний комп’ютер, щоб він вимагав пароль, коли включається від сну або 

завантажується.  

4. Вмикайти анонімні вікна в браузері.  

5. Використовувати сховище чи генератор паролів, що створює і запам'ятовує сильні та унікальні 

паролі. 

6. Використовувати двофакторну авторизацію. 

7. Користуватись соціальними мережами тільки приватно.  

8. Не відповідайте чесно на питання безпеки пароля. 

9. Оплачувати товар тільки готівкою. 

Отже, кібербезпека є дуже прагматичним та практичним видом діяльності, без якого в наші дні 

неможливо прожити, аби не втратити важливу корпоративну та приватну інформацію.  
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Розвиток обчислювальних систем та мереж, мобільного зв’язку, збільшення користувачів та 

інтенсивності використання інтернет-ресурсів з одного боку, а з іншого – зростання політичного та 

економічного протистояння, кризових явищ на світовому та регіональному рівнях, глобалізація 

процесів, збільшення конфліктів, впливу потужних країн на країни з низьким економічним станом, 

збільшення конкуренції та протистояння між суб’єктами господарювання приводить до зростання  

кіберзлочинності.  

В цих умовах зростає роль систем захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого 

доступу. Системи кібербезпеки стають невід’ємною частиною життєдіяльності суб’єктів 

господарювання на всіх їх рівнях. 

Складність та трудомісткість систем кібербезпеки потребують пошуку ефективних шляхів їх 

проектування та розробки з метою скорочення часу та витрат. 

Останнім часом широко використовуються під час розробки систем кібербезпеки  сучасні Case-

технології побудови баз даних [2,3], нейронних мереж та нечіткої логіки [1]. Проектування архітектури 

нейронних мереж, їх навчання, підбір необхідної кількості спостережень, а потім інкапсуляція в 

програмне забезпечення систем кібербезпеки – це трудомісткий та складний процес. Існує, принаймні, 

два підходи до розробки програмного забезпечення системи кібербезпеки з включенням до неї модулів 

нейронних мереж та нечіткої логіки: 

1. Розробка всього програмного забезпечення системи кібербезпеки, в тому числі і модулів 

нейронних мереж та нечіткої логіки, повністю на одній з мов об’єктно-орієнтованого  програмування. 

2. Розробка частково програмного забезпечення системи кібербезпеки на одній з мов об’єктно-

орієнтованого  програмування - інтерфейсу взаємодії з користувачами та іншого, а модулів  нейронних 

мереж та нечіткої логіки - за допомогою стандартних програмних пакетів, з послідуючим підключенням 

цих модулів до головної програми. 

Другий підхід дозволяє в рази скоротити витрати на розробку такої системи. Існує велика 

кількість нейропакетів, які дозволяють швидко розробляти, навчати та використовувати нейронні 

мережі в їх середовищі. Найбільш відомим серед них є  нейропакет NeuroSolutions компанії 

NeuroDimension.  Розробка модуля нейронної мережі та підключення його до головної програми в 

системі NeuroSolutions виконується в три етапи: 

- створення, навчання та тестування нейронної мережі; 

- створення динамічної бібліотеки на основі розробленої нейронної мережі; 

- автоматичне створення головної програми виклику динамічної бібліотеки. 

Перший етап потребує визначення типу та архітектури нейронної мережі, схеми введення даних, 

а також вибору метода та параметрів навчання. Приклад розробки багатошарової нейронної мережі в 
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середовищі нейропакету NeuroSolutions наведений на рис.1. 

На другому етапі визивається майстер  індивідуальних рішень (CSW) системи NeuroSolutions, в 

якому обирається спосіб включення нейронної мережі до бібліотеки (рис.2). На наступних етапах 

роботи майстра CSW вибирається мова програмування та інше. В якості мови програмування для 

динамічної бібліотеки та головної програми  може бути вибраний один з варіантів: Visual Basic, Visual 

C++, Excel, NeuroSolutions for Matlab та інше. Для прикладу виберемо мову Visual C++. Завершується 

цей етап створенням динамічної бібліотеки нейронної мережі. 

 
Рис. 1. Нейронна мережа в середовищі NeuroSolutions (червоними стрілками на схемі показані 

аксони даної мережі, синіми - синапси). 

 
Рис. 2. Вікно способу включення нейронної мережі до динамічної бібліотеки. 

 На третьому етапі в автоматичному режимі створюються головна програма виклику динамічної 

бібліотеки. На рис. 3 наведений фрагмент цієї програми, яка завантажує DLL нейронної мережі, 
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створює екземпляр мережі (createNetwork), викликає (NSRecallNetwork) або навчає 

(NSLearningNetwork) мережу.  

 
 

Рис. 3. Фрагмент програми виклику динамічної бібліотеки нейронної мережі. 

 

Для розробки модулів для нечіткої логіки може бути використана система Matlab та модуль її 

розширення Fuzzy Logic Toolbox, який відноситься до теорії нечітких множин і дозволяє конструювати 

так звані нечіткі експертні або управляючі системи [1]. 

Висновки. Розробка систем кібербезпеки на основі описаних технологій дозволяє значно 

скоротити час та трудомісткість їх створення,  залучити до  їх складу методи розв’язання задач 

кібербезпеки на технологіях нейронних мереж та нечіткої логіки.   
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На даний час Україна переживає бурхливе реформування, перетворення всіх своїх інститутів, як 

соціальних так і правових. Невиключеннямє і правоохоронна система разом із законодавчою базою. В 

умовах науково-технічного прогресу, особливо в інформаційній сфері, представники криміногенного 

світу все частіше використовують в своїй злочинній діяльності передові здобутки такого розвитку. 

Правоохоронна система України вимушена змінюватись, еволюціонувати та перетворюватись, до слова, 

разом із своїми колегами в інших країнах світу, з метою можливості надання адекватної відповіді 

злочинності. 

Останніми роками неймовірного росту зазнали ті галузі науки, що пов’язані зі створенням, 

фіксуванням, передачею, накопиченням інформації. Прикладом є поява соціальних мереж, месенджерів, 

віртуальних накопичувачів інформації, пошукових систем, персональних гаджетів, бездротових мереж, 

систем відеоспостереження. В цій дійсності, поряд з наданням можливостей, вказані технології 

фіксують майже всі дії, і не тільки користувача, а й осіб які знаходяться навкруги.У зв’язку із 

зазначеним, надважливим завданням є застосування інструментів, які б надали  можливість 

опрацьовувати велику кількість наявних даних. Одним із таких інструментів є кримінальний аналіз [1], 

який останнім часом активно впроваджується в діяльність Національної поліції України, що на наше 

переконання є беззаперечним позитивом. Країни Європейського Союзу, США а також інші розвинені 

країни світу використовують можливості кримінального аналізу правоохоронними органами на 

постійній основі. Зміст, процедура та правила застосування детально регламентовані в законодавчій 

базі. [2]. Науковою базою розробки стратегії впровадження кримінального аналізу в діяльність 

Національної поліції України стали праці учених, які досліджують проблемні питання аналітичного 

супроводження кримінального судочинства, зокрема роботи С.В. Албула, О.В. Власюка, І.М. 

Горбаньова, К.Ю. Ісмайлова, О.Є. Користіна, А.В. Махнюка, В.А. Некрасова, Г.К. Тетерятник, А.В. 

Холостенка, М. Яніцкі та ін. 

 Кримінальний 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 [3].Іншими словами кримінальний аналіз – це розумово-аналітична діяльність 

працівників правоохоронних органів, що полягає вцілеспрямованому пошуку, виявленні, фіксації, 

вилученні, упорядкуванні, аналізі та оцінці кримінальної інформації, її представлення (візуалізація), 

передача та реалізація. 

Аналізуючи зазначенні визначення та наукові праці присвячені кримінальному аналізу можна 

дійти висновку, що одним із ключових елементів кримінального аналізу є збирання (отримання) 

інформації з метою її подальшої перевірки, оцінки, обробки та візуалізації. 

В своїй доповіді ми б хотіли зупинитись на можливості застосування систем відеонагляду в 

призмі боротьби зі злочинністю, як джерела інформації, для кримінального аналізу. 

Розвиток технологій відеоспостереження та їх здешевлення створили передумови просто 

повального її використання в найрізноманітніших сферах життєдіяльності. Камери відеоспостереження 

встановлюють: для охорони території, для контролю за виробництвом, для забезпечення особистої 

безпеки, для здійснення стеження, для ідентифікації осіб. 

І не дивно, що перспективи застосування технологій відеоспостереження в призмі боротьби зі 

злочинністю зацікавили правоохоронні органи всього світу. Звичайно лідерство в запровадженні такого 

елемента боротьби зі злочинністю, як відеоспостереження, є розвиненні країни, оскільки останні мають 

фінансову можливість такого впровадження.  

Почалась ера застосування відеоспостереження в правоохоронній діяльності в 1986р. в 

англійському місті Кінгс-Лін з встановлення 3-х відеокамер. На даний час Англія є лідером в цій сфері, 

кількість встановлених камер відеоспостереження, що використовуються правоохоронними органами, є 

найбільшою серед всіх країн світу. Півмільйона камер по всій країні утворюють систему під назвою 

«Сталеве кільце», загальна сума затрачених на систему коштів -300 мільйоні доларів.На початку 1990-х 
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років, переконавшись в ефективності вказаної системи, багато американських міст, серед яких: Нью-

Йорк, Чикаго, Філадельфія та інші, запровадили аналогічні системи. Починаючи з 1980-х та до 2000-х 

років системи відеоспостереження виросли майже на 700 відсотків. 

Популярність запровадження відеосистем спостереження в правоохоронній діяльності можна 

пояснити декількома чинниками. По-перше, одного разу хтось сказав «краще один раз побачити, ніж 

сто разів почути». Справді, відеозапис якоїсь події, чи дій конкретної особи за своєю суттю об’єктивне, 

не несе в собі домислів, трактувань, припущень як в випадку показань очевидців. По-друге, наявність 

вказаних систем дозволяє економити людські ресурси. По-третє,  можливість застосування систем 

відеонагляду не залежить від погодних умов. Саме тому системи відеоспостереження дістали таке 

масове застосування. По-четверте, наявність таких систем є стримуючим фактором скоєння злочинів. 

Досвід країн, в яких застосовуються системи відеоспостереження, вказує на системне зниження 

кількості скоєних злочинів. 

Наша країна теж намагається впроваджувати аналогічні системи в своїх містах. Однак через 

постійне недофінансування правоохоронних структур впровадження систем відеонагляду здійснюється 

недостатніми темпами та вкрай нерівномірно, хоча варто зазначити, що в останні роки цей процес 

значно пожвавився.  

На нашу думку, з метою збільшення площі, яка підпадає під об’єктив відеокамери, 

правоохоронцям слід звернути увагу на системи відеоспостереження приватних осіб, підприємств, 

організацій та офісів, які здійснюють таку діяльність (відеоспостереження), для власних потреб. Наші 

спостереження вказують, що в такому місті як Одеса, в центральній частині, в середньому на ділянці 

вулиць в три квартали, розташовано 20-25 приватних камер відеонагляду. А це майже 100 відсоткове 

перекриття, чим правоохоронна система відеоспостереження не зможе похвалитись ще не один рік. 

Ми розуміємо, що можемо наразитись на критику, а саме, що на даний час правоохоронні 

органи вже використовують можливості цих камер, оскільки при відпрацюванні місць скоєння 

злочинів, співробітники поліції завжди намагаються встановити наявність поблизу відеокамер і при їх 

виявленні приймають заходи, щодо їх вилучення.  

Повністю погоджуємось з таким твердженням, але в такому алгоритмі є очевидні недоліки. Для 

початку необхідно віднайти можливу відеокамеру, та встановити контакт з її власником. Це не завжди 

легко, оскільки навіть при наявності особи, як правило це найманий працівник, який не має доступу до 

самої системи відеонагляду. Також діюче законодавство передбачає можливе вилучення відеозапису 

шляхом здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до 

речей та документів. Вказаний захід відповідно ст.ст. 159-166 КПК передбачає його здійснення 

виключно за дозволом слідчого судді, за клопотанням слідчого погодженого прокурором, або 

прокурором. [4]Крім цього вказану процесуальну дію заборонено здійснювати до внесення відомостей 

до ЕРДР, що в свою чергу призводить до втрати дорогоцінного часу. Крім цього потрібно враховувати і 

суб’єктивний фактор, а саме можливе негативне ставлення особи до правоохоронців, та не бажання 

надавати можливий відеозапис.  

Ми хочемо запропонувати на розгляд дещо інший підхід. Ми пропонуємо створити соціальний 

проект, в рамках якого змотивувати людей, в розпорядженні яких є системи відеонагляду, до співпраці з 

правоохоронними органами.  

Суть вказаного проекту - є залучення громадян, у користуванні яких є власні системи 

відеоспостереження, до забезпечення безпеки власного населеного пункту. Вказані громадяни на 

добровільних засадах будуть повідомляти територіальним правоохоронним органам факт наявності у 

них систем відеоспостереження, їх технічні характеристики камер, напрям здійснення відеозапису та 

строк зберігання відеозапису в системі. Інтерес правоохоронців повинен обмежуватись виключно 

зовнішніми камерами. Вказана інформація буде систематизовуватись, а в ідеальних умовах вноситись 

до розробленої комп’ютерної програми, щоб правоохоронець перед виїздом на виклик, або здійснюючи 

розслідування по кримінальному провадженні міг побачити наявність таких систем.  

Громадянин, який буде брати участь в такому проекті на громадських засадах, добровільно буде 

надавати працівнику правоохоронних органів наявний в нього відеозапис. В крайньому разі,надасть 

працівнику змогу попередньо ознайомитись з записом, щоб розуміти чи є він важливим для 

кримінального провадження чи ні. Як варіант добровільне передання відеозапису, без застосування 

тимчасового доступу до речей та документів, можливо здійснювати шляхом подачі заяви. Відповідно 

ст. 60 КПК заявник має права на підтвердження своєї заяви надавати докази, яким і буде відеозапис. 

Варто відзначити прогресивність діючого кримінального процесуального кодексу України, в якому в ст. 

99 зазначено, що джерелом доказів є документ, тобто спеціально створений з метою збереження 

інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовану за допомогою письмових знаків, звуків, 

зображення тощо відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що 
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встановлюються в кримінальному провадженні. Іншими словами, відеозапис являє собою джерело 

доказів і є документом. 

Що на нашу думку потрібно зробити, щоб такий проект запрацював:перш за все бажання, та 

мотивація людей до співпраці. 

На початковому етапі необхідно популяризувати цей проект та зробити його «модним». З цією 

метою потрібно придумати слоган проекту. Він повинен заохочувати людей до співпраці з 

правоохоронними органами. Наприклад, «Давайте зробимо наше місто безпечним разом». Також 

необхідно розробити емблему проекту, вона повинна бути соціальна, не агресивна, не мати спільних 

рис з емблемами правоохоронних органів. Вказану емблему,за бажанням учасника, можна буде 

розміщувати на фасаді споруди, де використовується система відеоспостереження. Далі серед 

населення провести роз’яснювальну роботушляхом складання агітаційних листівок, в яких докладно, 

популярно зазначено важливість такого проекту. Важливим етапом запровадження такого руху є його 

підтримка місцевими органами влади, також бажаним була б участь координатора такого проекту в 

програмах місцевих телеканалів. Крім цього, з метою заохочення населення до участі в проекті, 

можливе підписання договору про компенсацію власнику системи відеоспостереження у випадку її 

пошкодження з причин його участі в проекті. Вказаний аспект є важливим, оскільки є своєрідною 

гарантією захищеності учасника проекту. До речі у випадку підтримки органами місцевого 

самоврядування вказаного проекту, компенсацію можливої шкоди вони можуть взяти на себе. З одного 

боку це не будуть великі витрати, а з іншого це вклад в забезпечення безпеки населеного пункту.  

У випадку реалізації такого проекту, правоохоронні органи отримають надзвичайно велике 

джерело інформації та доказів, як для здійснення кримінального аналізу, так і для кримінального 

провадження вцілому. Це підвищить рівень взаємодії правоохоронних органів та суспільства, 

популяризація проекту, та широке коло учасників, на ряду з упізнаваністю емблеми,будуть створювати 

стримуючий фактор вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі і латентних. Такі, наприклад, 

як розповсюдження наркотичних заходів шляхом передачі через сховища (закладки). 
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Захист інформації в системі –це діяльність, спрямована на запобігання заподіянню шкоди 

інтересам власників інформації та її користувачів, а також власників системи. 

Об'єктами захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, права власників і користувачів 

цієї інформації та права власників системи. Доступ до інформації в системі здійснюється відповідно до 

порядку доступу до інформації в системі, режиму доступу до неї та інших умов, що визначаються 

власником інформації.  

Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку та на умовах, визначених у 

договорі, що укладається ним з власником інформації.  

Захист інформації в системі забезпечується [1]:   
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 запровадженням комплексної системи захисту інформації; 

 дотриманням суб'єктами відносин, пов’язаних з обробкою інформації в системі, 

законодавства України та нормативних документів у сфері захисту інформації в системі;  

 використанням засобів електронно-обчислювальної техніки, программного 

 забезпечення, телекомунікаційного обладнання, а також засобів захисту інформації у 

системі, які відповідають вимогам законодавства України щодо захисту інформації (наявність 

сертифіката, експертного висновку тощо). 

Потреби користувачів захиститися від шкідливого програмного забезпечення мають на меті  

збереження своїх даних та конфіденційної інформації в повній цілісності. 

Перш ніж говорити про забезпечення безпеки персональних даних, необхідно акцентувати увагу 

на те, що захист інформації це завжди комплекс заходів, а не одне рішення. У якості одного із 

комплексу заходів для забезпечення інформаційної безпеки можна навести досить відому та ефективну 

схему: використання в якості блокпоста для основної ОС *nix-систему, запущену в віртуальній машині. 

Варто зазначити що мається на увазі використання цієї схеми лише з неперевіреними джерелами, або в 

публічних Wi-Fi  мережах а ні у повсякденному житті. 

Візьмемо за хостову - операційну систему Windows, як найбільш розповсюджену серед 

середньостатистичного користувача. Вбудовані засоби Windows - досить незручні, мало функціональні і 

не забезпечують належного рівня захисту [2]. Тому для мінімізації ймовірності зараження комп’ютера 

використовують віртуальну машину.  

Вибір віртуальної машини визначається користувачем, і залежить він від особистих потреб та 

наявності коштів, бо якщо взяти два найпопулярніші варіанти віртуалізації – VirtualBox або VMWare то 

відмінності полягають у ціні. Одна є безкоштовною, друга на сьогодні коштує 270 доларів, і при цьомі у 

технічному плані відміни помітить тільки досвідчений спеціаліст з безпеки [3]. 

Основна і головна перевага використання віртуальної машини – це можливість ізолювати 

основну операційну систему, та комп’ютерне «залізо» від шкідливого програмного забезпечення. 

Суть ідеї. При створенні віртуальної машини вказуються 2 мережевих адаптера, через перший 

ВМ буде напряму підключатися  до інтернету минаючи хостову ОС, а через другий юзер буде 

безпосередньо виходити у мережу. Встановлюються форвардінг пакетів між цими двома інтерфейсами, 

правила для виходу в інтернет через NAT, прикриваються всі відкриті порти, окрім спеціально 

залишених, та виконуються інші детальні налаштування виходу в інтернет. 

Тобто простими словами, налаштовується доступ до інтернету в обхід основної системи і з якою 

ніякого контакту не відбувається, в результаті ми отримуємо віртуальну машину яка в локальній мережі 

відображається як ще один самостійний пк.  

Так це все дуже добре і ефективно, тепер інтернет трафік не може зашкодити нашій основній 

ОС, отже можна не хвилюватися за підхоплення пари тройки вірусів. Але ж, якщо все ж таки ми 

примудрилися заразити нашу віртуальну машину треба тепер зробити так, щоб цей вірус не перейшов 

на основну систему. І тут вже постає питання захисту віртуальної машини. 

 Незважаючи на те що як  було зазначено, віртуальна машина дозволяє ізолювати основну ОС 

від вірусів, без належних налаштувань цього не відбудеться. 

Ось перелік одних з найважливіших налаштувань: 

 необхідно відключити спільний буфер обміну; 

 прибрати всі спільні папки; 

 ізолювати інтернет-трафік від хостової системи; 

 не запускати декілька гостьових ОС одразу, якщо в цьому немає потреби тим паче якщо 

потужність основної системи це не дозволяє зробити 

 відключити всі носії та входи які не використовуються; 

 використовувати шифрування гіпервізора (програми віртуалізації). 

Це що стосується налаштувань самої програми – гіпервізора. Окрім цього не варто нехтувати 

безпекою всередині гостьової ОС. Якщо це nix – система, то тут можна залучити повний спектр заходів, 

від тонкої настройки виходу в інтернет (фільтрація пакетів, контроль відкритих портів) до гнучко-

налаштованих файрволів та аналізу мережевої активності. Використовувати в якості гостьової системи-

windows не бажано, через недостатність важливих налаштувань, але й тут можна знайти деякі рішення.  

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що налаштування гостьової ОС вже 

повністю залежать від того який результат  потрібен: чи то лише безпечний веб-серфінг чи вже 

максимальний захист для проведення власних експериментів. 

Як  до висновків слід  наголосити увагу на плюсах використання віртуальної машини: 
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- ізоляція Основної ОС; 

- можливість створення «контрольної точки» за допомогою якої можна завжди відтворити 

початковий стан машини; 

- покращення фізичної безпеки через скорочення технічного забезпечення, і як наслідок 

зменшення центрів обробки даних. 

Висновки. 

Інформаційна безпека - є комплексом заходів.  

Віртуалізація – не є унікальним засобом, вона широко використовується в повсякденному житті 

і може стати надійним помічником у забезпеченні інформаційної безпеки саме і ПК 

Створена гостьова ОС не надає належного захисту, завжди потрібні детальні налаштування 

виходячи з персональних потреб. 

 

Література: 

1. Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] –Режим доступу 

:https://tzi.com.ua/pravila-zabezpechennya-zaxistu-nformacz-v-nformaczjnix-telekomunkaczjnix-ta-

nformaczjno-telekomunkaczjnix-sistemax.html  
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В сучасних умовах зростання кількості та складності кіберзагроз об’єктам критичної 

інфраструктури та їх інформаційно-комунікаційним мережам актуальним постає завдання щодо 

створення високоефективних систем захисту від шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ), що має 

узагальнену сленгову назву малварі (malware). Поняття malware (від скорочення англійською malicious 

software - зловмисне програмне забезпечення) об’єднує загальну кількість розповсюджених мережевих 

кіберзагроз [1]. 

Провідні експерти у сфері кіберзахисту дійшли висновку, що існуючі традиційні антивірусні 

програми, побудовані на аналізі статичних сигнатур, на етапі первинного аналізу та індикації не в 

повному обсязі забезпечують функцію виявлення поліморфних структур ШПЗ, основною властивістю 

яких є зміна програмного коду з метою маскування. Статистичний аналіз негативного впливу на 

інформаційно-технічні системи об’єктів критичної інфраструктури виявив більш 50 відсотків фактів 

використання ШПЗ з поліморфною структурою [2,3]. 

З метою виявлення та блокування різноманітних штамів вірусів, зокрема вірусів-

шифрувальників подібних WannaCry, NotPetya, BadRabbit тощо, пропонується використовувати 

принцип багаторівневого аналізу так званого «генетичного коду» вірусу з метою виявлення змін його 

програмного коду. Виходячи із гіпотези, що всі віруси поділяються на сімейства, а нескінченна 

кількість штамів (варіантів реалізації) мають стійкі ознаки приналежності до конкретного сімейства, 

процедура виявлення шкідливого штаму вірусу, та його індикація за принципом поліморфності на етапі 

первинного аналізу скорочується в тисячі разів [4,5]. Алгоритм обробки поведінки всіх програм на 

визначеному пристрої створюються на основі обробки 10 ТБайт системних викликів в реальному часі. 

Це рішення дозволяє протидіяти 200-250 світовим сімействам малварі, проти 700 млн. штамів вірусів з 
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приростом 140 млн. в рік. Так, по даним незалежних аналітичних досліджень всього 50 сімейств 

відповідають за більш ніж 80 % розповсюджених штамів вірусів та заражень ШПЗ інформаційних 

систем.  

Запропонована процедура передбачає порівняння цих профілів поведінки із створеною базою 

Malware Genome™, в якій міститься опис сімейств. На підставі виявлених помилок приймається 

рішення із застосуванням робастних оцінок про блокування шкідливої програми, чим принципово 

виключається можливість настання загрози 0-day. 

Пропонується використовувати в інформаційно-телекомунікаційних системах державного та 

приватного призначення, що забезпечить захист кінцевих точок від ШПЗ.  
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Серед основних напрямів державної інформаційної політики в Україні є створення 

інформаційних систем і мереж, розвиток електронного врядування; постійне оновлення, збагачення 

та зберігання національних інформаційних ресурсів; забезпечення інформаційної безпеки України 

[1]. 

Інформаційний простір став місцем та в той же час й безпосередньо інструментом злочину. 

Відтепер злочин не потребує попередньої «обробки клієнта» та особистого контакту з потенційною 

жертвою. Головним інструментом злочинця стає лише комп’ютер та доступ до інформаційно-

комунікаційних систем, де він за допомогою комп’ютерних вірусів та інших протизаконних 

технічних засобів одержує доступ до баз даних, банківських рахунків, автоматизованих систем 

управління.  

Кіберзлочинність як явище виникло виключно в процесі еволюції комп’ютерних та 

інформаційних технологій, а метою злочинців є персональні та корпоративні дані, які самі по собі 

становлять цінність або за допомогою яких злочинці протиправним шляхом можуть заволодіти 

грошима, нематеріальними активами або майновими чи немайновими правами тощо [3]. На сьогодні 

існує багато типів кіберзлочинів, серед яких найбільшу загрозу представляють: он-лайн шахрайство, 

DoSа-таки, дефейс, розповсюдження шкідливих програм (вірусів), кардерство, фішинг, комп’ютерне 

шпигунство, екстремізм у мережі (який все частіше кваліфікується як кібертероризм), особиста 

образа або наклеп тощо. Більшість із перелічених вище злочинів скоюються не лише на території або 

у віртуальному просторі однієї конкретної країни, вони можуть мати і більш глобальний 

міждержавний чи навіть міжнародний характер. Власне це і породжує потребу міжнародного 

співробітництва, оскільки одна з основних проблем, з якою стикаються оперативні співробітники 

правоохоронних органів під час розслідування кіберзлочинів, – це складність у встановленні особи 

злочинця, його державно-територіального місцезнаходження, а також норми права, згідно з якою 

злочинець може бути притягнутий до відповідальності. 
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Характерними особливостями злочинів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій 

є такі: 

  необхідність широкого застосування спеціальних знань під час виявлення та фіксації 

слідів злочину в електронній формі; 

 організованість і транснаціональний характер, оскільки для цього явища національні 

кордони не є перешкодою; 

 висока латентність; 

 високий рівень технічного забезпечення правопорушників; 

 великий ступінь анонімності; 

 інформація, що зберігається в комп’ютерних системах, має короткостроковий характер; 

 можливість знищення або зміни комп’ютерної інформації; 

 виявлення, фіксація й вилучення доказової інформації є складним процесом; 

 широке використання комп’ютерної техніки в повсякденному житті; 

 відсутність сталості явища кіберзлочинності, оскільки комп’ютерні технології постійно 

вдосконалюються [4]. 

Автоматизовані інформаційні системи (далі – АІС) є системами реального часу, відмовлення чи 

відступ від заданих обмежень яких може викликати серйозні наслідки. Залежність цих АІС від 

програмного забезпечення породжує необхідність надання застосовуваним у них програмним засобам 

заданих властивостей якості при виконанні критичною системою основної своєї цільової функції. 

Необхідність ретельного дослідження якості саме спеціального програмного забезпечення (далі – СПЗ) 

в АІС обумовлена тим, що програмне забезпечення несе більше функціональне навантаження при 

вирішенні завдань управління, ніж технічні засоби. Крім того, відомо, що витрати на розробку 

спеціалізованого програмного забезпечення мають тенденцію до збільшення і складають 50-80% витрат 

на розробку АІС в цілому. Тому якість СПЗ в значній мірі визначає якість системи в цілому. Гостро стає 

питання дослідження стійкості функціонування та здатність до відновлення СПЗ АІС і вплив на них 

архітектури програмного забезпечення. Стійкість функціонування СПЗ – це можливість програмного 

забезпечення підтримувати заданий рівень виконання у випадках внутрішніх помилок. Здатність до 

відновлення СПЗ – це спроможність програмного забезпечення відновлювати свій рівень виконання і 

відновлювати дані, що були зіпсовані безпосередньо у разі відмови [2]. Архітектура СПЗ в загальному 

випадку залежить від таких факторів, як: обрана методологія проектування; процес реального світу, для 

управління яким створюється АІС; використання у системі управління стандартних технічних і 

програмних засобів. Архітектура СПЗ має добре враховує умову гнучкості програмного забезпечення 

(модульність, структурованість, здатність до переміщення програм). Для СПЗ допустимими 

структурами є: підсистеми-комплекси задач, інтерфейси задач, ядра-підпрограми, структури 

структурного програмування.  

Стійкість функціонування та здатність до відновлення структури СПЗ  має досягатись на всіх 

етапах розробки наступними шляхами: 

 1) реалізацією модульно-ієрархічного принципу побудови завершеного СПЗ і введенням 

ієрархічного контролю виконання програми; 

 2) введенням програмних засобів підвищення стійкості функціонування технічних засобів; 

 3) введенням програмних засобів підвищення вірогідності даних при функціонуванні програми.  

Зокрема модульно-ієрархічний принцип побудови програмного забезпечення дозволяє 

реалізувати ланцюги зворотних зв’язків з боку модулів нижчих рівнів. Під прямим зв’язком розуміється 

запуск (передача управління) підлеглого модуля модулем вищого рівня. Під зворотним зв’язком – 

надання модулю вищого рівня повідомлень, що ідентифікує результати роботи запущеного модуля. 

Повідомлення аналізується на вищому рівні, на підставі чого приймається рішення або про 

продовження подальшого функціонування, або про передачу повідомлень на більш високий рівень. 

Глибина зворотного зв’язку (число шарів, охоплених зв’язком) дозволяє забезпечити ієрархічний 

контроль результатів виконання програми і залежить від наявних ресурсів, вимог до надійності АІС та 

ін.  

Кожний модуль залежно від виду реалізованої функції (обчислення, логічний аналіз тощо) має 

містити відповідні засоби самоконтролю виконання. При ініціації модуля використовуються програмні 

засоби контролю вхідних параметрів, при завершенні роботи – засоби контролю результатів обробки 

даних. Модуль направляє головному модулю задачі повідомлення про результат завершення своєї 

роботи за допомогою обумовлених ідентифікаторів – кодів завершення. Головний модуль задачі 

аналізує результати роботи підлеглих модулів за допомогою кодів завершення, наданих йому 
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модулями. Таким чином, реалізація модульно-ієрархічного принципу побудови завершеного СПЗ АІС і 

введення ієрархічного контролю виконання програми, а також введення програмних засобів 

підвищення стійкості функціонування технічних засобів, підвищення вірогідності даних при 

функціонуванні програми дозволяють підвищити стійкість функціонування та здатність до відновлення 

структури СПЗ на всіх етапах його розробки. Також слід звичайно зазначити, що в основу програмних 

методів захисту інформації, зокрема й від соціотехнічних атак, покладено спеціальні прикладні пакети 

або окремі програми, що входять до складу програмного забезпечення систем обробки даних. Ці методи 

передбачають використання програм для ідентифікації та автентифікації користувачів, для контролю та 

розмежування доступу до інформації, шифрування інформації, вилучення залишкової (робочої) 

інформації типу тимчасових файлів, а також для тестового контролю системи захисту, її аудиту, 

моніторингу й антивірусного захисту. Зазначені методи застосовують, аби забезпечити ідентифікацію 

та автентифікацію користувачів, персоналу й ресурсів системи оброблення інформації; розмежування 

доступу користувачів до інформації, засобів обчислювальної техніки й технічних засобів 

інформаційних систем;  цілісність інформації та конфігурування інформаційних систем;  реєстрацію та 

облік дій користувачів;  маскування оброблюваної інформації;  реагування (сигналізація, відімкнення, 

зупинень). 
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СОО компанії ROMAD™ 

 

Найбільш поширеною загрозою сталій роботі комп’ютерних мереж і пристроїв, під’єднаних до 

відкритого Інтернет-ресурсу, останнім часом по-праву вважається поява нових видів шкідливого 

програмного забезпечення (ШПЗ). 

Тільки за останні два роки масштабні атаки вірусів-шифрувальників таких як WannaCry, 

NotPetya та BadRabbit тощо, завдали збитків компаніям та приватним особам на суму понад 1,5 млрд 

доларів США [1,2]. При цьому класичні антивірусні програми, побудовані на процедурі перегляду 

великої кількості сигнатур штамів вірусів, взагалі не змогли виявити цю загрозу, а тим паче її 

заблокувати (нейтралізувати). 

У відповідності до новітніх світових тенденцій та протистоянню новітнім тенденціям кібератак, 

пропонується для боротьби із даним класом кіберзагроз використовувати антивірусну систему 

наступного покоління (next-generation antiviruses, NGAV) ROMAD Endpoint Defense. Порівняльні 

технічні характеристики класичних антивірусів та NGAV наведена в таблиці [3]. 
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Продукт 

Використанн

я CPU під час 

сканування 

Використання RAM 

під час сканування (Mb) 

ROMAD Endpoint 

Defense 
5-18% 10-50 

Symantec Endpoint 

Protection 
90-98% 50-76 

McAfee 65-92% 12-168 

ESET NOD 52-91% 17-22 

Avira 12-54% 26-46 

Avast 60-89% 18-24 

 

Суттєві переваги запропонованої антивірусної системи ROMAD Endpoint Defense у порівнянні із 

відомими антивірусними програмами полягає у використанні багатоступеневої детекції системних 

викликів.  

Функціонально система складається з двох підсистем: 

Multi-tier filtering system ―займається фільтруванням системних викликів;  

Malware Genome™ database ― реалізує біоінформатичні алгоритми пошуку поведінкових 

“ДНК” шкідливих ПЗ.  

Траси системних викликів структуруються в так звані "фрейми", які підлягають опису у 

внутрішньому форматі ROMAD. Детектор вміє агрегувати фрейми на базі потоків даного процесу, або 

різних процесів операційної системи. Кожна генетична секвенція складається з одного і більше 

фреймів. Сукупність генетичних секвенцій утворюють Malware Genome™ [4]. 

Таким чином, опис ШПЗ через Malware Genome™ немає схильності до поліморфізму, 

властивого класичним антивірусам.  

Аналітики ІТ-ринку прогнозують подальше стрімке збільшення кількості пристроїв, які 

підпадають під загрозу зловмисних атак хакерів. Станом на сьогодні в світі вже налічується понад 8 

млрд. пристроїв, які мають підключення до мережі Інтернет (включно із телевізорами, холодильниками, 

приставками ТБ,  пристроями Інтернету речей (IoT), розумний будинок тощо), а в 2021 році їх загальна 

кількість очікується на рівні більше ніж 25 млрд пристроїв [5]. Це все спонукає до захисту кінцевих 

точок новітніми рішеннями щодо блокування ШПЗ в різних його проявах, а також боротьби з атаками 

типу «0-дня». 

Такі тенденції практично унеможливлюють ефективне використання класичних антивірусних 

програм і створюють сприятливі передумови запровадженню антивірусних систем наступного 

покоління. 

Так, ROMADTM Endpoint Defense – це: 

 програмне забезпечення наступного покоління (Next Generation) класу Endpoint Detection 

and Response (NG EDR); 

 захист кінцевої точки від кібератак, які використовують шкідливе програмне 

забезпечення (ШПЗ); 

 технологічні інновації, які дозволяють проводити поведінковий аналіз 100% системних 

викликів у реальному часі із мінімальним навантаженням обчислювальних ресурсів;  

 за результатом аналізу детектується та блокується деструктивна активність ШПЗ до того, 

як заподіяна будь-яка шкода кінцевій точці; 

 виявлення та блокування сімейств ШПЗ, а не окремих штамів вірусів. Такий підхід 

дозволяє підвищити ефективність більше ніж у мільйон раз, порівняно із традиційним антивірусним 

захистом,  оскільки на сьогодні у світі відомо не більше 250 сімейств ШПЗ, на базі яких створено понад 

750 000 000 окремих унікальних штамів ШПЗ; 

 ефективний захист від загроз типу «0-day», - нові, досі невідомі штами ШПЗ, які не 

виявляються та не блокуються антивірусними програмами навіть із оновленими та актуальними базами 

сигнатур; 
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 реалізація принципу «пісочниці», але на більш досконалому рівні, оскільки принципово 

нейтралізуються усі технології кіберзлочинців, які дозволяють новому штаму ШПЗ виявити 

«пісочницю» та не розпочинати свої деструктивні  дії (активізацію); 

 блокування ШПЗ, яке не має файлу, або видаляє свій файл після запуску. Так, 

традиційний антивірусний захист аналізує тільки ШПЗ, яке має файли; 

 автономна робота на кінцевій точці, не потрібен доступ до «хмари» для ефективного 

захисту від кібератак; 

 відсутня потреба у частому оновленні генетичних секвенцій (аналог сигнатур у 

класичного антивірусу). Оновлення один раз на місяць або рідше; 

 технологічні інновації захищені патентами США (US2014/0237596A1, US9372989B2) та 

Європейського Союзу  (EP 2767923 A3). 

 

Література: 

1. https://www.mcafee.com/ru/resources/reports/rp-quarterly-threats-sept-2017.pdf 

2. https://www.infosecurity-magazine.com/news/fedex-notpetya-cost-us-300-million/ 

3. https://www.av-test.org/en/statistics/malware/ 

4. https://www.digitalimmunity.com/wp-content/uploads/2018/04/EMA-NGES-2017-RR.pdf 

5. https://metadefender.opswat.com/reports/anti-malware-market-share#!/ 

 

 

Використання експертних систем для вирішення задач кібербезпеки в освітньому просторі 

 

Савченко Т.В. 

кандидат технічних наук 

 доцент кафедри програмної інженерії та кібербезпеки 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Створення перспективних систем захисту інформації останнім часом поєднують з 

використанням інтелектуальних засобів, таких як: експертні системи, системи нечіткої логіки, нейронні 

мережі, генетичні алгоритми, що реалізують в системах захисту інформації еволюційні властивості 

адаптації, самоорганізації, навчання, можливості наслідування та представлення досвіду експертів 

інформаційної безпеки у вигляді доступних для аналізу системи нечітких правил If-Then. 

В умовах інформатизації суспільства широкого поширення набула дистанційна форма навчання, 

що стала альтернативою традиційним системам освіти у багатьох країнах світу. Найважливішими 

інформаційними процесами систем дистанційного навчання є відтворення інформації, формування, 

управління і контроль над інформаційними потоками, що приводять до перерозподілу інформації. 

Найчастіше процес перерозподілу і доступу до інформації, що надається системою, регламентується 

низкою правил. Це призводить до необхідності створення різних механізмів контролю та обмеження 

доступу, а також ставить задачу виявлення порушень введених обмежень. 

Для забезпечення захисту інформації в освітньому просторі необхідно застосовувати 

комплексний підхід, який полягає не лише у створенні певних механізмів захисту, але і являє собою 

регулярний неперервний процес, що здійснюється на всіх етапах. Комплексне вирішення багатьох задач 

[1, с. 11] забезпечення інформаційної безпеки (рис. 1) може бути отримано на основі використання 

експертних систем (ЕС).  
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Сучасні експертні системи розробляються на основі використання математичного апарату 

нечіткої логіки для експлуатації у вузьких областях, зокрема, в освітньому процесі, та призначені для 

вирішення складних задач на основі накопиченого в базі знань досвіду роботи експертів, професіоналів 

високого рівня. Практична реалізація ЕС дозволяє на основі представлених користувачем фактів 

розпізнати ситуацію, сформулювати рішення або надати рекомендацію для вибору дії та полягає в 

прийнятті оптимального рішення ефективного забезпечення інформаційної безпеки освітнього 

простору. 

При розробці експертної системи важливу роль відіграє створення бази знань, що є ядром ЕС. 

Для представлення знань в експертних системах використовують фреймову модель, а для прийняття 

рішень – прямий логічний висновок.  

Для базового захисту баз даних застосовують міжмережні екрани перед системами управління 

БД, що налаштовані таким чином, щоб заблокувати будь-які спроби доступу від сумнівних джерел, 

налаштування та підтримки в актуальному стані парольної політики та рольової моделі доступу. Цим 

механізмам треба приділяти суттєву увагу. Наступним етапом захисту інформації в базах даних є аудит 

дій користувача. 

Більш ефективним вирішенням проблеми є використання спеціалізованих систем інформаційної 

безпеки в області захисту баз даних – рішень класу DAM і DBF. DAM (Database Activity Monitoring) – це 

рішення незалежного моніторингу дій користувачів СУБД (відсутність необхідності переконфігурації 

та доналаштування самих СУБД). Системи такого класу можуть ставитись пасивно, працюючи з копією 

трафіку та не впливаючи на бізнес-процеси, частиною яких є бази даних. DBF (Database Firewall) – це 

суміжне за класом рішення, що також має можливість «проактивного» захисту інформації, що 

досягається за рахунок блокування небажаних запитів. Для вирішення цієї задачі вже недостатньо 

роботи з копією трафіку, а необхідна установка компонентів системи захисту «в розрив». Однак, 

системи класу DBF менше застосовують, оскільки при такому способі впровадження існує великий 

ризик за рахунок неоптимального налаштування правил блокування.  

Таким чином, доцільніше впроваджувати системи захисту баз даних класу DAM, що 

встановлюються пасивно і не впливають на продуктивність мережі організації. Інтелектуальна система 

зберігання даних дозволяє формувати архів запитів та відповідей щодо БД за будь-який період часу для 

подальшого аналізу та розслідування порушень. 
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Аналізуючи наукові здобутки у галузі профайлінгу, слід зазначити, що у XXI столітті він 

винайшов своє місце у багатьох видах діяльності. Так, сьогодні існують такі різновиди профайлінгу як: 

бізнес-профайлінг, банківський профайлінг, етнічний профайлінг, комерційний профайлінг, профайлінг 

у сфері інформаційної безпеки, психологічний профайлінг, кадровий профайлінг, превентивний 

профайлінг, криміналістичний профайлінг тощо. У той же час, в Україні не існує Інститутів (відділів, 

відділень), які би спеціалізувалися на складанні психолого-криміналістичного портрету особи, яка 

скоїла особливо тяжкий злочин та психолого-віктимологічного портрету жертви злочину. Як й не існує 

закладів вищої освіти, які би здійснювали підготовку фахівців з криміналістичного профайлінгу, а 

також не має підручників з основ криміналістичного профайлінгу. Все це зумовлює актуальність 

розробки загальнотеоретичних положень криміналістичного профайлінгу.  

Необхідність розробки психологічного портрету особливо небезпечного злочинця, на думку 

зарубіжних фахівців (Douglas J., Munn C., [1], Ressler R., Burgess A., Douglas J. [2], Пастушені О., [3, с. 

15], Анфіногенова А., [4, с. 16] та ін.), виникає при досудовому розслідуванні особливо тяжких 

злочинів, коли констатується істотна або повна відсутність відомостей про злочинця, а саме під час: 

вбивств, що містять ознаки маніпуляцій злочинця з трупом жертви; вбивств з посмертними колотими і 

різаними пораненнями; вбивств на сексуальному ґрунті з ознаками садистського катування жертви; 

зґвалтувань; «Безмотивних» підпалів і вибухів та ін. 

На нашу думку, під криміналістичним профайлінгом слід розуміти діяльність, яка ґрунтується 

на системі науково обґрунтованих методів та методик, необхідних для складання психолого-

криміналістичного портрету злочинця, а також психолого-віктимологічного портрету жертви злочину.  

Таким чином, процесуальною складовою криміналістичного профайлінгу є дослідження й 

оцінка джерел інформації стосовно елементів і компонентів криміналістичної характеристики злочину.  

Результативною складовою криміналістичного профайлінгу є складання достовірного 

психолого-віктимологічного портрета жертви злочину та психолого-криміналістичного портрета 

злочинця. 

Психолого-віктимологічний портрет жертви злочину – це комплексна інтегральна 

характеристика індивідуально-психологічних особливостей, властивостей, рис, ознак, прикмет особи та 

криміногенно-провокуючих факторів, умов та обставин, які стали підґрунтям для вибору її в якості 

жертви. 

Психолого-криміналістичний портрет злочинця – це комплексна інтегральна характеристика 

індивідуально-психологічних особливостей, властивостей, рис, ознак, прикмет злочинця; його 

злочинної мети та мотивів, основних способів та форм поведінки (дій, вчинків), настановлень, 

уподобань тощо.  

Необхідно підкреслити, що криміналістичний профайлінг для органів досудового розслідування 

є доволі необхідним та перспективним різновидом діяльності, так як має ряд переваг. Отже він сприяє:  

1) прийняттю вірних процесуально-важливих рішень; 

2) знаходженню прихованих цілей і мотивів, які рухають злочинцем в тій чи іншій ситуації; 

3) пошуку доказів під час здійснення оперативно-розшукових заходів та слідчих 

(розшукових) дій; 

4) уточненню та звуженню кола підозрюваних в умовах неочевидності; 

5) висуненню версії та їх перевірці; 

6) складанню високоточного прогнозу поведінки особи в залежності від обставин і подій 

зовнішнього характеру; 

7) вжиттю превентивних заходів щодо попередження тероризму, унеможливлення скоєння 

особливо тяжкого кримінального правопорушення; 

8) виявленню осіб, які виношують протиправні задуми; 

9) розкриттю складних «висячих» кримінальних проваджень, серійних злочинів, які 

отримали широкий резонанс тощо. 

Як й кожний різновид діяльності, криміналістичний профайлінг не позбавлений й недоліків. 

Отже, недоліками криміналістичного профайлінгу є те, що ця діяльність залежить від:  

1) рівня компетентності профайлера; 
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2) обраних профайлером методик та методів; 

3) якості та точності зібраних матеріалів по кримінальному провадженню; 

4) якості проведених слідчих (розшукових) дій та їх фіксації. 

Й тому, для забезпечення ефективності та результативності криміналістичного профайлінгу 

основними обов’язковими умовами є: 1) компетентність профайлера; 2) використання надійних, 

науково обґрунтованих методів, прийомів та методик; 3) спирання на об'єктивні знання та об’єктивні 

фактичні дані; 4) суворе дотримання основних принципів профайлерської діяльності та ін. 
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INTRODUCTION 

Today it is witnessing the process where person’s physical traits are combined with control systems and 

informational networks. At the same time biometrics is one of the most fascinating ways to solve a crime. As 

some scholars conclude, it is an automated way to establish the identity of a person on the basis of his or her 

physical finger print, face, hand/finger geometry, iris, retina, ear, etc.) and behavioural characteristics 

(signature, voice, gait, odour, etc.). Biometric as a modern technology, helps to crime prevention by associating 

the sample to the person’s personal traits stored in a certain database, both bringing and verifying the 

percentage of the similarity for the identity of persons (identification). 

1. THE TYPES OF BIOMETRIC IDENTIFIERS 

Biometrics represents the process by which a person’s unique physical and other traits are detected and 

recorded by an electronic device or system (a.n., after or simultaneously stored) for the purpose of confirming 

identity. The strong part of  biometric authentication resides in the fact that every person can be accurately 

identified by his or her physical or behavioural traits. 

The two main types of biometric identifiers depend on either physiological characteristics or 

behavioural characteristics [1]. Physiological identifiers relate to the composition of the user being 

authenticated and include facial recognition, fingerprints, finger geometry (the size and position of fingers), iris 

recognition, vein recognition, retina scanning, voice recognition and DNA matching.  

Behavioural identifiers include the unique ways in which individuals act, including recognition of 

typing patterns, walking gait and other gestures. We mention that most of the national law enforcement 

agencies, through the time, collected such data, mostly manually, storing it in archives that could be accessed in 

certain cases. Some of these behavioural identifiers can be used to provide continuous authentication instead of 

a single one-off authentication check [2]. 

One of the biggest privacy issues of using biometrics is the fact that physical attributes like finger 

geometry and retina scanning are generally static and cannot be modified. This is in distinction to factors like 

passwords (something you know) and tokens (something you have), which can be replaced if they are breached 

or otherwise compromised. 

At the same time biometrics represent the most perspective path to prevent and combat the crimes. Due 

to the possibility of the automated way in recognising the person on the basis of his or her physical finger print, 

face, hand/finger geometry, iris, retina, ear, etc.) and behavioural characteristics (signature, voice, gait, odour, 
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etc.). Biometric technology contributes to crime detection by associating the traces to the persons stored in the 

database, ranking the identity of persons and selecting subdivision of persons from which the trace may 

originate [ibidem]. Accordingly, for example most of the countries have database of former offenders that can 

be easily checked and identified in case of recidivism. 

2. THE STRUCTURE OF A BIOMETRICAL SYSTEM 

Nowadays, biometric system represents the pattern recognition device that acquires physical or 

behavioural data from an individual, extracts a salient feature set from the data, compares this feature set 

against the features set stored in the database and provides the result of the comparison. Therefore, a biometric 

system is composed of four modules [3]:  

I. Sensor module: component that acquires the raw biometric data of an individual by scanning 

and reading.   

II. Quality assessment and feature extraction module: For further processing, the quality of the 

acquired raw data is first assessed. The raw data is subjected to signal enhancement algorithm to improve its 

quality. This data is then processed and a set of salient features extracted to represent the underlying trait. This 

feature set is stored in the database and is referred as template.   

III. Matching and decision-making module: In this module, the extracted templates are then 

matched against the stored templates and a matching score is given. On the basis of the matching score, the 

identity of a person is validated or ranked. 

IV. System database module: This module acts as storage of biometric system. During the 

enrolment process, the template extracted from raw biometric data is stored in the database along with some 

biographic information (such as name, address, etc.) of the user.  

In same order of ideas, all biometrical systems can be classified into two main categories that are: (I) 

Identification and (II) Verification. 

In the identification mode, the biometric system establishing the identity of an individual by searching 

the templates of all the individuals whose identification details are stored in the database. In this process, the 

system conducts a 1/N (one to many) comparisons to prove the identity of a person. 

In the verification mode, the biometrics information of an individual, who claims certain identity, is 

compared with his own biometric template stored in the system database. This is also referred as 1/1 (one to 

one) comparison. 

That is why biometrics systems are strategically important in crime prevention due to the modules and 

techniques of biometrics helping in analysing the evidence by overcoming the limitations of human cognitive 

abilities, the subjective approach, and thus increases efficiency and effectiveness of investigation. In addition, 

this is an instrument that could be used complementary with other forms of evidence and/or, independently 

when other means of collecting evidence and investigation cannot provide a certainty in criminal proceedings 

regarding the identity of the offender or his guilt. 

3. APPLICATIONS OF THE BIOMETRICAL SYSTEMS 

Today we see biometrics permeating various segments of our society. Applications include smartphone 

security, mobile payment, border crossing, national civil registry and access to restricted facilities.  

Without a doubt, biometric technology is already creating a significant impact on our society. 

Biometric recognition has also become an integral part of identity management systems around the world, 

especially in developing countries where a large number of people lack formal identity documents to prove who 

they are [4], including classic means such as passports or identity cards. 

There are certain person recognition applications where it is very difficult to impose constraints on how 

the biometric trait should be acquired. A classic example of unconstrained sensing environment is video 

surveillance. Persistent video surveillance is deemed to be a successful deterrent against crime and, 

consequently, surveillance cameras have rapidly proliferated around the world, especially in large metropolitan 

areas.  

For example, it has been estimated that there are more than 1 million CCTV (closed circuit television) 

cameras in the city of London alone and around 4.9 million of them are spread across the UK [5]. Almost all 

the existing CCTV cameras in use are passive in nature in the sense that they merely record the video footage 

of the monitored location, and the archived video is analysed by human operators only after a crime has been 

committed and reported. Real-time video processing and recognition is seldom carried out either to predict or 

detect an incident or to identify the offender. The primary challenge in automated real-time video surveillance 

is how to detect ‘persons of interest’ in a video and then identify them using face recognition systems [6]. 

Biometric systems are becoming increasingly important for identifying known and suspected terrorists. 

The use of emerging biometric technologies as a tool to counter terrorist attacks and fight crime is on the rise 

and two driving forces are behind this breakthrough. The first was the realization that 7 out of the 19 hijackers 

in the September 11 attack were known to the authorities. These terrorists had used false identity papers to gain 
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entry to the United States. If there was a biometric system in place, these terrorists could have been identified 

that they were using someone else’s identity to gain entry and could have been stopped [7]. 

4. CONCLUSION 

Under the current conditions of global political and economic instability, chaotic migration processes, 

an extremely important issue is combating crime and terrorism, ensuring security by using biometrical systems 

for protecting people's lives and health. The two immediate recommendations can be suggested: 

1. Implementing biometrics control systems and surveillance ensuring prevention of crime and 

prosecution of offenders, balancing between rights of victims vs  interest of perpetrators. 

2. Developing and connecting machine learning engine with biometrics systems in order to 

enhance real time identification. 
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Стрімкий розвиток поширення інформації через інтернет джерела набуває все більшого впливу 

на суспільство, а отже й окрім позитивних наслідків створює загрози  для національної безпеки. 

Інтернет надає широкі можливості для формування громадської думки, обговорення політичних, 

економічних і військових змін, впливу на інформаційні ресурси противника і поширення спеціально 

підготовленої неправдивої інформації (дезінформації).  

Якщо Інтернет є вільним і майже не контрольованим медіапростором,  то телебачення підлягає 

жорсткішій цензурі та обмеженням. Але не зважаючи на це медіа віруси на телебаченні впливають на 

думки та світогляд (в більшій мірі старшого покоління). Дану тему вперше повно освітлив Дуглас 

Рашкофф у своїй книзі «Media Virus! Hidden Agendas in Popular Culture» [1]. 

Ефективність медіазараження визначається відсотком суб'єктів, які піддалися навіюванню. 

Сучасна техніка опитувань дозволяє приблизно оцінити цей відсоток, що зазвичай залежить від кількох 

факторів - майстерності програмістів, інтенсивності й тривалості реклами, характеру інформації, яку 

навіюють, психологічного стану й загальної інформованості адресатів, а також кількості використаних 

альтернативних джерел інформації. Так, інтерактивні телефонні опитування глядачів і слухачів, які 

дзвонять на станції, показують, що потрібні уявлення вдається навіяти досить високому відсотку 

учасників (від 50 до 75 %). Більш коректні соціологічні опитування, у яких пропорційно представлені 

всі верстви населення, дають менший відсоток осіб, які піддаються навіюванню: до 30-40 % усього 

дорослого населення [2]. 

З початком окупації і анексії Криму та опору України військовій агресії Російської Федерації на 

території Донецької і Луганської областей, інформаційна політика Російської Федерації перетворилася 

на тотальну військову інформаційну агресію, спрямовану на те, аби демонізувати в очах російського та 

світового суспільства керівництво України. 
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Одним з перших і основних проявів інформаційної війни стали тези про антиконституційний 

переворот в Україні. При цьому російські ЗМІ та російський політикум свідомо викривили положення 

Конституція України, згідно яких влада в Україні належить народу і здійснюється ним через обраних 

представників, а також те, що чинна влада на момент і після Революції гідності здійснювалась 

безперервно і так само безперервно визнавалась міжнародним співтовариством та всіма країнами, в 

тому числі самою Росією[3]. 

Варто зазначити що, медіа віруси не впливають на національну безпосередньо, але все одно 

створюють загрози: порушують соціальну стабільність, породжуючи взаємні претензії та навіть 

ненависть, дезінформують. Бо більшість з вірусного контенту не має за собою ніякого підґрунтя, 

реальних фактів його підтвердження. Навіть відомі телевізійні канали можуть спекулювати псевдо 

фактами.  Тому слід ретельно ставитися до прочитаного чи почутого контенту в Інтернеті чи в ЗМІ й 

аналізувати, критично мислити, постійно розширювати кругозір, але провіреними, дійсними фактами. 

На основі вищезазначеного варто виділити наступні рекомендації щодо аналізу вірусної-

інформації: 

- опрацьовувати якомога більше джерел, зіставляти, порівнювати та аналізувати; 

- розуміти принцип створення вірусного матеріалу, його мету та цілі; 

- не підтримувати диспути в яких опоненти оперують псевдо фактами, бо як показує практика 

до істини в такому випадку дійти майже не реально.  

Епоха інтернету позначається на бізнес-моделі західних ЗМІ, що створює складні умови для 

роботи журналістів. Медіа функціонують в умовах підвищених очікувань, коли йдеться про кількість 

матеріалів та їхній вірусний потенціал у поєднанні із журналістськими стандартами. 

Слід підтримувати інтерактивне навчання та семінари як для журналістів, так і для споживачів 

інформації, поліпшуючи таким чином журналістські стандарти. 

Соціальні медіа дедалі частіше стають основними джерелами інформації, особливо серед тієї 

частини населення, яка вперше братиме участь у виборах (вже цієї весни, ми, студенти третього курсу 

вперше зможемо виконати свій громадянський обов’язок).  

Наприклад, під час виборів у Словаччині вперше виборці показали значну підтримку 

екстремістських партій. Молоді люди, так само як решта населення, мають бути спроможними 

розрізняти джерела інформації, яким можна довіряти, і менш надійні джерела. 
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Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Проблема протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, набула 

актуальності у всьому світі у ракурсі боротьби проти тероризму, через створення перешкод у його 

фінансуванні. У зв’язку з цим розроблено широку нормативноправову базу та впроваджено 

різноманітні заходи з протидії на міжнародному рівні, удосконалено національні правові бази різних 

країн. Проте продовжуються суперечки щодо уніфікації поняття способів легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом.  

У міжнародній практиці вперше поняття легалізації (відмивання) доходів від злочинної 

діяльності було визначено у Конвенції ООН “Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин”, прийнятій Конференцією на її 6-му пленарному засіданні від 19 
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грудня 1988 р. Члени Конференції, які висловлювали волю країн-учасниць ООН, усвідомлюючи, що 

незаконний обіг забезпечує великі прибутки і фінансові кошти, що дає змогу транснаціональним 

злочинним організаціям проникати в урядові механізми, законну торговельну і фінансову діяльність, і 

суспільство на всіх його рівнях  

Термін “відмивання” грошей позначає перетворення нелегально отриманих грошей на легальні. 

Запропоновано багато визначень цього поняття. Президентська комісія США з протидії організованій 

злочинності у 1984 р. використала таке формулювання: “відмивання” грошей – процес, за допомогою 

якого приховується існування, незаконне походження чи незаконне використання доходів, ці доходи 

маскуються таким чином, аби вони здавалися такими, що мають законне походження. 

На думку Н. М. Мироненко, під “відмиванням” коштів слід розуміти інвестування або переказ 

грошових коштів, зароблених злочинним шляхом, з метою приховування джерела їх надходження”. 

Отже, відмивання (легалізація) злочинних доходів – це приховування їх існування, незаконного 

походження та використання без ідентифікації доходів, одержаних незаконно.  

На відміну від «традиційного» відмивання грошей, для здійснення якого використовується 

банківська система, кібер-відмивання засноване на використанні різних видів операцій і постачальників 

фінансових послуг, починаючи з банківських переказів, внесення/зняття готівки, використання 

електронних грошей, і закінчуючи «грошовими мулами» і послугами з переказу грошей. 

Зазвичай ланцюжок переривається на операції з готівковими засобами, здійснювану як правило 

«грошовими мулами», за якою слідує використання традиційної платіжної системи. Якщо відповідний 

платіжний сервіс інтегрований з послугами з онлайнових платежів, то гроші можуть бути переведені на 

електронні і без зволікання практично анонімно переведені в іншу державу.  

Дослідженню питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

ефективності протидії цьому явищу приділяли увагу такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як Є.Абрамов, 

Ю.Блащук, П.Біленчук, В.Голубєв, С.Гуржій, О.Дзюблюк, В.Єгорова, О.Києвець, П.Кверк, 

І.Мекзенцева, В.Михальський, А.Суєтін, В.Танзі, В.Фадєєв, Л.Чиж та ін.  

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.  

Інструменти та механізми, якими користуються злочинці під час здійснення відмивання доходів, 

одержаних у сфері кіберзлочинності, є досить різноманітними, зокрема при відмиванні доходів від 

кіберзлочинів характерним є використання наступних механізмів: використання рахунків, відкритих 

особами за втраченими документами, на підставних осіб; використання альтернативних платіжних 

систем (електронні платежі), як національних, так й міжнародних; проведення ланцюга фінансових 

операцій через декілька банківських рахунків за допомогою віддаленого доступу; використання готівки 

на останньому етапі ланцюга фінансових операцій; купівля електронних грошей та використання 

систем платежів через електронні гаманці; конвертація незаконних доходів у товари шляхом придбання 

останніх через мережу Інтернет.  

Такі заплутані схеми є викликом потужному, але традиційному програмному забезпеченню для 

збору даних у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, заснованому на 

поведінці клієнта, якщо частина «відмивального» ланцюжка реалізується абсолютно в іншій фінансовій 

ситуації. 

Переведення викрадених коштів у готівку є поширеним, оскільки подальше переміщення 

готівки поза межами банківської системи майже неможливо відслідкувати. Широко практикується 

зняття готівки через банкомати з метою уникнення спілкування учасників схеми з працівниками 

банківських установ. В подальшому готівкові кошти через кур’єрів (грошових мулів) можуть бути 

безперешкодно передані анонімному організатору кіберзлочину. Отримані злочинним шляхом кошти 

використовуються для покупки високоліквідних товарів або передплачених карток для подальшого їх 

перепродажу і отримання готівки. Також кошти можуть бути використані для придбання через Інтернет 

квитків, проїзних документів, предметів побуту та інших товарів для подальшого їх використання, 

перепродажу та отримання готівкових грошових коштів. Частина злочинних доходів використовується 

на придбання нового обладнання та розробку більш ефективного шкідливого програмного забезпечення 

з тим, щоб обійти системи безпеки.  

Слід зазначити також, що підставами для платежів, пов’язаних з несанкціонованим списанням 

коштів, можуть бути різноманітні призначення, які не дають можливості відокремлювати їх від інших 

фінансових операцій:  оплата за товарно-матеріальні цінності (обладнання, прилади, нафтопродукти, 

металовироби, будматеріали, господарчі товари, офісні меблі, соняшник, олія соняшникова); оплата 
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послуг (рекламно-поліграфічні послуги, роботи по контролю якості продукції, транспортно-

експедиційне обслуговування, перевезення вантажу, проведення спортивних змагань); оплата по 

договору;  

надання/повернення фінансової допомоги (позики); поповнення карткового рахунку; сплата 

заробітної плати або відрядних;  сплата за рішенням суду. 

Світовий та вітчизняний досвід дає змогу виділити основні способи, які використовують 

організовані злочинні групи для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом:  

1) способи легалізації готівкових коштів: контрабанда валюти; розміщення брудних коштів 

дрібними внесками на депозитні рахунки (смерфінг); використання підприємницьких структур, що 

постійно здійснюють операції готівкою; використання пунктів обміну валюти; придбання цінних 

паперів на пред’явника; отримання споживчих кредитів із наступним їх достроковим погашенням; 

2) способи легалізації безготівкових коштів: закупівля та продаж імпортних товарів; 

структурування безготівкових коштів; використання фондових бірж; укладання правочинів для 

подальшого використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у господарській діяльності. 

Таким чином ,виявлення і переслідування злочинних грошових потоків є дуже складним 

завданням для правоохоронних органів.  

В. А. Журавель, узагальнюючи практичну діяльність правоохоронних органів, виокремив 

(класифікував) такі типові злочинні схеми легалізації (відмивання) доходів кримінального походження: 

а) “змішування” законно грошових коштів із злочинними надходженнями (злочинні гроші вкладаються 

в підприємства побутового обслуговування, закладів шоу-бізнесу, спорту та ін.; б) укладення фіктивних 

правочинів (договори куплі-продажу, аренди, страхування та ін.); в) проведення операцій із цінними 

паперами; застосування псевдоекспортних операцій (безтоварних операцій, під час документального 

оформлення); г) здійснення операцій з реалізації контрабандних, контрафактних або незаконно 

привласнених товарів, майна, підпільно виготовленого в Україні; д) використання механізмів 

псевдоінвестування та використання приватизаційних процесів; ж) використання підконтрольних 

нерезидентських компаній (де основними сферами є імпортні та експортні операції із завищенням або 

заниженням вартості товарів (послуг, робіт), а також фальсифікація їхньої поставки (надання, 

виконання); з) використання штучного банківського кредиту; к) використання благодійних та 

неприбуткових організацій – коли за рахунок надходження коштів злочинного походження, 

організуються удавані благодійні акції та заходи, а розрахунки за них проводяться через фіктивні 

фірми. 

Незважаючи на відсутність на сьогодні загальноприйнятного визначення кіберзлочину 

спостерігається досить широке та вичерпне розуміння його суті та способів його вчинення, а також 

загроз та ризиків, що дає можливість розробляти та запроваджувати заходи протидії даному виду 

злочину. Відсутність фізичного контакту з жертвою або представниками фінансової установи, а також 

анонімність, швидкість здійснення та невисока вартість злочину стали ключовими передумовами 

підвищення зацікавленості злочинців кіберпростором.  

Інтернет-простір став не тільки місцем вчинення злочину та одержання незаконного доходу, а й 

місцем легалізації такого доходу. При цьому різноманіття видів кіберзлочинів у сукупності з 

різноманіттям способів відмивання доходів, одержаних від скоєння даних видів злочинів, призводять до 

складності їх виявлення та розслідування.  

Виявлені схеми та механізми відмивання доходів, одержаних від кіберзлочинності, дозволяють 

стверджувати, що переміщення коштів можливе як традиційними способами переказу, так і з 

використанням сучасних систем термінових переказів, електронних платіжних систем та електронних 

грошей.  

При цьому, кошти використовуються в одних випадках для придбання передплачених карток, 

товарів або послуг в мережі Інтернет, а в інших переводяться у ігрові фішки казино або електронні 

гроші та перераховуються між електронними гаманцями, з подальшим переведенням у готівку.  
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Технічні інновації можна використовувати для соціального блага, але також легко і на шкоду. 

Цей вислів більш властивий кіберзлочинності, ніж, можливо, будь-який інший злочинності. І 

кіберзлочинці також стають більш агресивними. Ось чому Європол і його партнерські організації 

ведуть боротьбу з ними на всіх фронтах. 

Кіберзлочинність - це пріоритет EMPACT (європейська міждисциплінарна платформа проти 

кримінальних загроз) для циклу політики з 2013 по 2018 рік: мета полягає в боротьбі з кіберзлочинами, 

що здійснюються організованими злочинними групами, які приносять великий прибуток від таких дій, 

як онлайн шахрайство, операції з платіжними картами, кіберзлочини, що здійснюються в сфері 

сексуальної експлуатації дітей та кібератаки, які зачіпають критичну інфраструктуру і інформаційні 

системи в ЄС. 

Згідно останньої оцінки загрози організованої злочинності в Інтернеті (INTERNET ORGANISED 

CRIME THREAT ASSESSMENT (IOCTA)[3], кіберзлочинність стає більш агресивною і 

конфронтаційною. Це можна побачити в різних формах кіберзлочинності, що включають злочини, 

пов'язані з високими технологіями, крадіжку персональних даних та інше. Кіберзлочинність - це 

зростаюча проблема для країн, таких як держави члени ЄС, в більшості з яких розвинена інтернет 

інфраструктура, і платіжні системи знаходяться в режимі онлайн. 

Небезпеці піддаються не тільки фінансові дані, але й дані в цілому починають ставати 

ключовою метою для кіберзлочинців. Кількість і частота порушень цілісності даних ростуть, і це, в 

свою чергу, призводить до більшої кількості випадків шахрайства. 

Величезний вибір можливостей, які кіберзлочинці намагалися використовувати. До таких 

злочинів належать: 

 заражених шкідливими програмами, які отримують доступ до дистанційного керування 

пристроями, крадуть паролі і відключають антивірусний захист; 

 створення «задніх дверей» на скомпрометованих пристроях, які дозволяють крадіжці грошей і 

даних або віддалений доступ до пристроїв; 

 створення онлайн форумів для обміну досвідом в області хакерства; 

 створення перепон антивірусним службам; 

 відмивання традиційних і віртуальних валют; 

 вчинення інтернет злочинів, наприклад, через системи онлайн платежів, кардинг і соціальну 

інженерію; 

 різні форми сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті, в тому числі поширення онлайн 

матеріалів про дитяче сексуальне насильство і потокове сексуальне насильство над дітьми; 

 онлайн хостінг операцій, пов'язаних з продажом зброї, паспортів, контрафактними і 

клонованими кредитними картками, а також ліками і хакерськими послугами. 

Нормативно-правові акти, які встановлюють основні принципи боротьби з кіберзлочинністю в 

Україні. 

На сьогодні в Україні діє ряд законів і нормативних документів різних рівнів, які охоплюють 

питання кібербезпекі 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 

кібербезпекі» та інші нормативно-правові акти. Крім того, у вересні 2016 року Верховна Рада України 
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прийняла в першому читанні Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України»[1-2]. 

Стратегічними документами в цій сфері є Стратегія кібербезпеки України, Стратегія 

національної безпеки України, а також ратифікована Верховною Радою України «Конвенція про 

кіберзлочинність». Чинний Кримінальний кодекс України встановлює (згідно з розділом XVI) 

відповідальність за «злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку». 

На сьогодні основним документом, який регулює питання міжнародного співробітництва у 

сфері запобігання та протидії кіберзлочинності є Конвенція про кіберзлочинність (далі - Конвенція), яка 

була підписана 23 листопада 2001 року в Будапешті. У цій Конвенції сформульовано найбільш загальні 

і разом з тим визначають принципи щодо забезпечення заходів боротьби з кіберзлочинами на 

національному та міжнародному рівнях. 

Згідно ст. 23 Конвенції, сторони співпрацюють між собою в найширших обсягах шляхом 

застосування відповідних міжнародних документів щодо міжнародного співробітництва в 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. 

Конвенція виділяє чотири групи правопорушень проти конфіденційності, цілісності та 

доступності комп'ютерних даних і систем: 

 злочини у сфері незаконного доступу до інформації: нелегальне перехоплення (ст. 3), 

втручання в дані (ст. 4), втручання в систему (ст. 5), зловживання пристроями (ст. 6); 

 злочини, пов'язані з протиправним використанням комп'ютерів: підбірка, пов'язана з 

комп'ютерами (ст. 7), шахрайство, пов'язане з комп'ютерами (ст. 8); 

 злочини, пов'язані з утриманням, до яких відноситься створення, поширення та зберігання 

дитячої порнографії (ст. 9); 

 злочини, пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав (ст. 10) 

Згідно ст. 15 Конвенції кожна країна, яка її ратифікувала, забезпечує імплементацію і 

застосування повноважень та процедур, передбачених Конвенцією, регулюватися умовами і 

запобіжними заходами, регламентованими внутрішньодержавним правом, які забезпечували б 

адекватний захист прав і свобод людини. 

Види кіберзлочинів передбачені в Кримінальному кодексі України 

Система злочинів у сфері кіберзлочинності, запропонована національним законодавством 

України, охоплює кримінальні правопорушення в сфері: використання електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, механізм підготовки, 

вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів) , систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (в сферах платіжних систем); 

звернення інформації протиправного характеру з використанням електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку; господарських відносин і 

приватної власності, яка включає в себе незаконні фінансові операції і заборонені види господарської 

діяльності, які здійснюються за допомогою мереж електрозв'язку або комп'ютерних мереж. 

Так, в чинному Кримінальному кодексі України є розділ XVI, який встановлює відповідальність 

за злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, до яких віднесена статті 361-363 Кримінального кодексу 

України. 

Державний орган, який відповідає в країні за попередження і розкриття кіберзлочинів є 

кіберполіція. 

Кіберполіція - структурний підрозділ Національної поліції України, що спеціалізується на 

попередженні, виявленні, припиненні і розкритті кримінальних правопорушень, механізмів підготовки, 

вчинення або приховування яких, передбачає використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), телекомунікаційних та комп'ютерних інтернет мереж і систем. 

Основні завдання Кіберполіції: 

1. Реалізація державної політики в сфері протидії кіберзлочинності. 

2. Завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинів. 

3. Впровадження програмних засобів для систематизації і аналізу інформації про кібер-випадки, 

кібер-загрози і кібер-злочини. 
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4. Реагування на запити закордонних партнерів, які будуть надходити каналами Національної 

мережі контактних пунктів. 

5. Участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції щодо застосування комп'ютерних 

технологій у протидії злочинності. 

6. Участь в міжнародних операціях і співпрацю в режимі реального часу. Забезпечення 

діяльності мережі контактних пунктів між 90 країнами світу. 

7. Протидія кіберзлочинам.  

У сфері використання платіжних систем: 

• скімінг (шімінг) - незаконне копіювання вмісту треків магнітної смуги (чіпів) банківських 

карток; 

• кештрепінг - викрадення готівки з банкомату шляхом встановлення на банкомат спеціальної 

утримуючої накладки; 

• кардінг - незаконні фінансові операції з використанням платіжної картки або її реквізитів, що 

не ініційовані або не підтверджені її власником; 

• несанкціоноване списання коштів з банківських рахунків за допомогою систем дистанційного 

банківського обслуговування. 

У сфері електронної комерції та господарської діяльності: 

• фішінг - виманювання у користувачів Інтернету їх логінів і паролів до електронних гаманців, 

сервісів онлайн аукціонів, переказування або обміну валюти, та інш.; 

• онлайн-шахрайство - оволодіння коштами громадян через інтернет-аукціони, інтернет-

магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв'язку; 

У сфері інтелектуальної власності: 

• піратство - незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в Інтернеті; 

• кардшарінг - надання незаконного доступу до перегляду супутникового і кабельного TV; 

У сфері інформаційної безпеки: 

• соціальна інженерія - технологія управління людьми в Інтернет просторі; 

• протиправний контент - контент, який пропагує екстремізм, тероризм, наркоманію, 

порнографію, культ жорстокості і насильства; 

• рефайлінг - незаконна підміна телефонного трафіку. 

Поширеність і суспільна небезпека кіберзлочинів останніми роками набула загрозливих 

масштабів, яка диктує необхідність формування адекватної відповіді з боку держави. 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. З огляду на сучасну ситуацію в державі і світі, Україна повинна 

постійно вдосконалювати методи боротьби з кіберзлочинністю, удосконалюючи чинне законодавство, в 

т.ч. в області адміністративного права, з огляду на багатство окремих зарубіжних держав, міжнародного 

співтовариства загалом, спрямовані на забезпечення кібербезпеки країни; 

З урахуванням наявних проблем діяльності судових та правоохоронних органів у сфері боротьби 

з кіберзлочинністю, рішення або подолання цих проблем повинні бути насамперед спрямовані на: 

• гармонізацію міжнародного та вітчизняного законодавства в сфері кіберзлочинності, 

внесенням відповідних змін до кримінального процесуального законодавства України, зокрема щодо 

врахування особливостей оцінки судом електронних доказів, як таких, що найчастіше фігурують в 

кримінальних проведеннях з розслідування кіберзлочинів; 

• подальшу розробку окремих криміналістичних методів розслідування кіберзлочинів, з 

урахуванням останніх тенденцій щодо типових образів здійснення даного виду злочинів; 

• забезпечення належної професійної підготовки правоохоронців та суддів, до обов'язків яких 

належить розслідування кіберзлочинів і розгляд судових справ щодо них. 
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Досягнення високого рівня безпеки неможливо без прийняття належних організаційних 

заходів. З одного боку, ці заходи повинні бути спрямовані на забезпечення правильності 

функціонування механізмів захисту і виконуватися адміністратором безпеки системи. З іншого боку, 

керівництво організації, що експлуатує засоби автоматизації, має регламентувати правила 

автоматизованої обробки інформації, включаючи і правила її захисту, а також встановити міру 

відповідальності за порушення цих правил [3]. 

Підходи до захисту комп'ютерної інформації в організації завжди залишаються актуальними, 

особливо коли значно розширився склад апаратних і програмних засобів обробки інформації і безпека 

вже розглядається ні як небезпека її несанкціонованого отримання протягом усього часу обробки і 

зберігання в автоматизованих системах (АС), а як безпека дій, для виконання яких використовується ця 

інформація [1]. 

Завданням захисту комп’ютерної інформації є: 1) проаналізувати стан відношення до 

інформації, як об’єкту захисту, а саме оцінити можливість застосування системного підходу до захисту 

комп'ютерної інформації в організації; 2) розглянути основні принципи ефективного вирішення задачі 

захисту інформації від основних загроз комп’ютерним системам; 3) оцінити можливість керування 

інформаційною безпекою організації, заснованої на визначених принципах захисту інформації [2]. 

Інформація, яка знаходиться на електронному носії, є достатньо вразливою для неправомірного 

втручання, так як проникнути у будь-який ПК не є проблемою. Особливо широкого розмаху набули 

злочини в автоматизованих системах, обслуговуючих банківські і торговельні структури. Втрата або 

витік інформації може призвести до великих втрат в організації. У вітчизняній правовій практиці 

інформація (державна, військова, комерційна, службова або особиста), визначається як об’єкт захисту. 

До основних типів реалізації загроз комп’ютерним системам належать: зловмисні дії, стихійні лиха, 

побічні явища та відмови і збої, помилки елементів системи. Зловмисні дії можуть проявитися у будь 

який час, якщо виникає проблема їх прогнозування та пошуку відповідного захисту [5]. 

Системний підхід до захисту комп'ютерної інформації є найбільш прийнятним у вирішенні цієї 

проблеми. Створена належним чином система захисту інформації повинна виключити неправомірне 

втручання в комп’ютерну інформацію та попередити злочини з його використанням. Ефективне 

вирішення цієї задачі неможливо без дотримання певних принципів. 

Так, вчений Малюк А.А. вважає достатнім такі  принципи захисту комп'ютерної інформації, як 

обґрунтованості доступу, персональної відповідальності, цілісності засобів захисту, глибини контролю 

доступу. 

Що стосується вчених Козаченко І.П. та Голубєва В.О., то вони пропонують інші принципи, а 

саме: достовірності, своєчасності, захищеності [4]. 

Однак вищеперераховані принципи є більш загальними та не забезпечують надійність захисту 

комп’ютерної інформації від різного виду загроз. Необхідно ще також узгоджувати застосування інших 

засобів захисту - юридичних, організаційних, технологічних і програмно-технічних.  

Структура системи захисту інформації повинна зумовлювати різноманітність методів, що 

застосовуються для організації її захисту. Їхній вибір залежить від того, на яких носіях існує 

інформація, які технічні засоби використовуються для її обробки, в якому вигляді вона подається 

користувачеві. 

Комплексне застосування принципів забезпечення безпеки інформації зі створеною системою 

захисту інформації, що відповідає сучасним вимогам, дозволить ефективно керувати інформаційною 

безпекою в організації [3]. 

Таким чином, підходи до захисту комп'ютерної інформації в організації треба спрямувати на 

комплексне застосування принципів забезпечення безпеки інформації та створення ефективної системи 

захисту інформації. Тому в найближчий час необхідно розробити низку засобів запобігання 

неправомірного втручання у ПК, та впроваджувати їх у життя. До таких засобів належать: розроблення 
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нового програмного забезпечення, і модерні технологічні новинки. Однак найголовнішим, завданням, є 

виховання нових поколінь згідно з морально-етичними цінностями людства, що зумовить поліпшення 

ситуації в цьому напрямі. 

 

Література: 

1. Дієва С.А. Організація і сучасні методи захисту інформації // С.А. Дієва // - М.: Концерн 

«Банківський діловий центр». - 1998. - 472с. 

2. Купріянов А.І. Основи захисту інформації: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів // А. 

І. Купріянов, А. В. Сахаров, В.А. Шевцов // - М.: Видавничий центр «Академія». - 2006. - 256 с. 

3. Попов Л.І., Зубарєв А.В. Основні принципи підвищення ефективності реалізації заходів щодо 

комплексного захисту інформації. «Альтпресс», 2009. -512c. 

4.  Козаченко І.П., Голубєв В.О. Загальні принципи захисту інформації в банківських 

автоматизованих системах URL: http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/infsys/art92.html (дата звернення: 

22.11.2018) 

5. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник // В.К.Задірака, О.С.Олексюк, 

М.О.Недашковський // – К.: Вища шк.. – 1999. - 261с. 

 

Интернет вещей как скрытая угроза кибербезопасности. 
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Интернет вещей – одна из самых популярных концепций в современной футурологии. И более 

того, одна из тех немногих, что уже перестают быть концепциями и воплощаются в жизнь 

Согласно наиболее распространенной формулировке, интернет вещей – это концепция 

вычислительной сети физических предметов (т.е. собственно, вещей), которые оснащены некими 

технологиями для взаимодействия друг с другом. 

Концепция подразумевает, что интернет вещей способен серьезно повлиять на развитие 

современного общества, поскольку позволит многим процессам происходить без участия человека. 

Интернет вещей (Internet of Things, сокращенно IoT) – это глобальная сеть подключенных к 

Интернету физических устройств – «вещей», оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами 

передачи информации. Эти устройства объединены посредством подключения к центрам контроля, 

управления и обработки информации. 

В отдельное направление IoT, пожалуй, выделилось в середине нулевых, когда количество 

устройств, подключенных к всемирной паутине, превысило число пользователей. 

По данным Ericsson Mobility Report, сегодня в мире насчитывается более 16 млрд 

подключенных устройств. К 2022 году – это число достигнет 29 млрд, и 18 из которых будут 

устройствами мира IoT[2]. 

Для реализации IoT необходима экосистема, которая включала бы в себя «умные вещи» - 

различные устройства, оснащенные датчиками; сеть доступа и передачи информации (мобильную или 

фиксированную - не важно); а также платформы для управления сетью, устройствами и приложениями. 

Паззл не сложится при отсутствии хотя бы одного из вышеупомянутых компонентов. 

Для передачи данных от «умных» устройств сегодня существует несколько 

специализированных стандартов. Стандарт eMTC (enhanced Machine-Type Communication) 

разворачивается на основе мобильных сетей LTE, а EC-GSM-IoT (Extended Coverage – GSM – Internet of 

Things) работает поверх сети GSM. Но наиболее популярный – стандарт NB-IoT (Narrowband IoT). Его 

особенность состоит в том, что он может быть развернут, как в сетях GSM или LTE, так и независимо, 

отдельной сетью. 

Как с любой другой технологией или изобретением, IoT не только упрощает жизнь, но и дает 

новые возможности для злоумышленников.  

Появление Интернета вещей даёт новый виток развитию некоторых проблем. Среди таких 

проблем нужно выделить: вездесущность и распространённость; социальное неравенство; 

дискриминация; доверие; миниатюризация; угроза автономии; идентификация; ментальная 

зависимость; непредсказуемость. 
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Также возникает целый ряд проблем с информационной безопасностью, а именно:  

классификация данных и их приоритетность, безопасность личных данных, непредсказуемые 

техногенные катастрофы, политика конфиденциальности. 

Новые подходы к кибербезопасности необходимы для решения вопроса доступа к данным сети 

для их совместного использования. Участники должны гарантировать друг другу, что с таким 

количеством постоянно движущихся данных между огромным количеством различных сетей и 

организаций не будет никакого нарушения их отдельных прав и обязательств. 

Так же с IoT, технология при попустительстве производителей даст новые возможности 

злоумышленникам. Если не будет должного контроля, то это не займет много времени. В случае с IoT 

проблема заключается в масштабе этой технологии и степени ее проникновения в жизнь. 

Подключенные устройства теперь почти везде: в кармане, дома, в автомобиле, на работе, 

на производстве или электростанции. Существует много примеров уязвимостей безопасности в IoT-

устройствах, позволяющих хакерам проникать в любые системы: от детских игрушек 

до промышленных систем управления. А гонка компаний, которые хотят опередить друг друга 

с продуктами IoT, часто означает, что даже основные меры безопасности игнорируются. 

ENISA, агентство по кибербезопасности Европейского Союза, уже работает над 

законодательством вокруг Интернета Вещей, но тем не менее по-прежнему существуют серьезные 

риски, связанные с миллионами устройств, которые уже используются, многие из которых могут быть 

установлены и легко забыты по пользователям.  

Проблема создания новых критериев качества для систем Интернета вещей и стандартизация в 

данный момент стоит наиболее остро. Выделим основные организации, занимающиеся решением 

проблем стандартизации Интернета вещей: Международный союз электросвязи, Европейский проект по 

архитектуре Интернета вещей, Европейский исследовательский кластер Интернета вещей IERC, Альянс 

IPSO Некоммерческий альянс IPSO, Глобальный партнёрский проект oneM2M[1]. 

Новые подходы к кибербезопасности необходимы для решения вопроса доступа к данным сети 

для их совместного использования. Участники должны гарантировать друг другу, что с таким 

количеством постоянно движущихся данных между огромным количеством различных сетей и 

организаций не будет никакого нарушения их отдельных прав и обязательств. 
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Сучасні умови господарювання, що характеризуються високим рівнем нестабільності 

зовнішнього та внутрішнього середовища, свідчать, що розвиток економіки і бізнесу неможливий без 

забезпечення інформаційної складової економічної безпеки та активної протидії кіберзлочинності.  

Вітчизняні підприємства змушені будувати стратегію власного розвитку та виживання, 

засновану на широкому застосуванні інформаційних технологій. Однак, тільки невелика кількість 

підприємств виділяють на забезпечення інформаційної складової економічної безпеки достатні обсяги 

коштів для запобігання, локалізації та усунення різних видів загроз. 

Інформація із фактора забезпечення ефективності виробництва перетворилася на один із засобів 

конкурентної боротьби, володіючи яким, підприємство здатне не тільки отримати реальний прибуток 

від її використання, але й забезпечити стабільність свого розвитку. Інформаційні технології розширили 

можливості підприємств, забезпечили прискорення процесів обміну та співпраці, відкрили доступ до 

більш ефективних методів управління, однак й створили умови для підриву власної економічної 

безпеки підприємств, зниження рівня стабільності їх фінансово-економічної діяльності [1, с. 250]. 

З розвитком комп’ютерних інформаційних технологій загострилася проблема комп’ютерних 

злочинів, які можуть завдати підприємству як фінансових, так і інформаційних втрат [2, с. 169].  
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Підприємства при виконанні своїх функцій отримують через різні інформаційні канали значну 

кількість інформації, що формує різні механізми кіберзлочинності: Інтернет-шахрайство; розкрадання 

грошових коштів; розповсюдження комп’ютерних вірусів; атаки в Мережі та ін.  

Можливість зовнішнього і внутрішнього втручання в інформаційну систему підприємства 

впливає на викривлення таких параметрів інформації, як конфіденційність, цілісність, доступність, 

достовірність та ін.  

Це може привести до негативних наслідків у діяльності підприємства: збоїв у функціонуванні 

систем управління технологічними та управлінськими процесами; розголошення відомостей, що 

становлять комерційну та інші види таємниць; порушення достовірності фінансової звітності; 

несанкціонованого доступу до бази даних підприємства; викривлення публічної інформації тощо.  

Результатом викривлення інформації про діяльність підприємства можуть стати: зменшення 

вартості капіталу підприємства; труднощі залучення інвестицій; розрив (або погіршення) ділових 

відносин із партнерами; зрив переговорів, втрата вигідних контрактів; невиконання договірних 

зобов’язань; відмова від рішень, які стали неефективними через розголос інформації; втрата можливості 

запатентувати результат науково-технічної діяльності або продати ліцензію; зниження цін або обсягів 

реалізації; нанесення шкоди авторитету та діловій репутації підприємства; більш жорсткі умови 

отримання кредитів; труднощі в постачанні та придбанні устаткування тощо [3, с. 139]. 

У широкому розумінні підприємство володіє інформаційною безпекою, якщо забезпечується 

надійність роботи комп’ютерних мереж, збереження цілісності даних, захист інформації від 

несанкціонованого доступу, збереження таємниці переписки електронним зв’язком. 

Незважаючи на ряд беззаперечних переваг, проникнення інформаційних технологій у всі сфери 

діяльності підприємств призвело до виникнення ряду істотних проблем. Поширення комп’ютерних 

систем, об’єднання їх в комунікаційні мережі посилило можливість несанкціонованого проникнення в 

систему управління підприємством, що може не просто паралізувати роботу цілого підприємства, а й 

завдати значних матеріальних втрат.  

Захист інформації можливий лише при створенні спеціальної системи захисту, побудованій з 

урахуванням індивідуальних особливостей кожного підприємства, здатній забезпечувати комплексний 

захист, повністю відповідати специфіці діяльності підприємства, працювати гармонічно з основними 

процесами і реагувати на всі сигнали, що від них надходять. 

Така система захисту повинна забезпечувати скорочення рівня ризиків, пов’язаних із 

застосуванням інформаційних технологій, бути гнучкою для адаптації в умовах мінливого зовнішнього 

середовища. 

Створення ефективної системи інформаційної безпеки підприємства вимагає розробки ряду 

заходів, спрямованих на:  

– своєчасне виявлення та запобігання розголошенню конфіденційної інформації, аналіз причин 

та умов їх виникнення і реалізації;  

– вивчення каналів розподілу інформації, виявлення та призупинення несанкціонованого 

доступу до них;  

– розробку механізмів оперативного реагування на загрози, засновані на використанні різного 

роду юридичних, економічних, технічних засобів та методів їх виявлення і нейтралізації;  

– організацію спеціальної системи документообігу, що виключає можливість 

несанкціонованого отримання інформації;  

– попередження різного роду форм незаконного втручання в інформаційні ресурси 

підприємства, що створюють загрозу для підриву його економічної безпеки [1, с. 251].  

Останнім часом, для забезпечення інформаційної складової економічної безпеки, підприємства 

створюють структурні підрозділи, які відповідають за збереження комерційних таємниць та 

забезпечення захисту від несанкціонованих втручань з боку зовнішнього оточення. При цьому повинні 

виконуватися основні принципи інформаційної безпеки, а саме: законності; обґрунтованості; 

комплексності; безперервності; взаємодії і координації; вдосконалення; мінімального ризику та 

мінімальної шкоди; безпечного часу; персональної відповідальності; обмеження повноважень; 

послідовності рубежів безпеки тощо. 

В цілому можна виділити такі основні етапи розробки системи захисту інформації на 

підприємствах: аналіз можливих загроз; розробка (планування) системи захисту; реалізація системи 

захисту; супроводження системи захисту [1, с. 252]. 

На етапі аналізу можливих загроз визначається перелік реальних загроз, які можуть завдати 

серйозних збитків підприємству, на основі інформації про: внутрішній стан підприємства, конкурентів, 

постачальників, політичне та економічне становище в країні, зміни в світовій економіці тощо.  
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Етап планування системи захисту передбачає розробку комплексної системи захисту як 

сукупності засобів, здатних протидіяти впливам різного характеру. Результатом даного етапу є розробка 

плану захисту організації від несанкціонованого втручання, який містить перелік компонентів 

інформаційної системи підприємства, що підлягають захисту та можливий вплив на них, мету захисту 

інформації, правила її обробки та користування персоналом і користувачами інформаційної системи 

підприємства, детальний опис розробленої системи захисту.  

На етапі реалізації системи захисту відбувається установка та налаштування, визначених 

планом, засобів захисту.  

Супроводження системи захисту передбачає постійний контроль над процесами системи, 

реєстрацію подій, які відбуваються в ній, їх аналіз з метою виявлення фактів порушення безпеки 

функціонування інформаційної системи. 

Забезпечення інформаційної безпеки в загальній постановці проблеми може бути досягнуте 

лише при взаємопов’язаному розв’язку трьох складових:  

– захисту інформації, що перебуває в системі, від дестабілізуючого впливу зовнішніх і 

внутрішніх загроз;  

– захисту елементів системи від дестабілізуючого впливу зовнішніх і внутрішніх 

інформаційних загроз;  

– захисту зовнішнього середовища від інформаційних загроз з боку самої системи [4]. 

Розглядаючи зміст процесу забезпечення інформаційної складової економічної безпеки 

підприємства, необхідно зазначити, що будь-яка система повинна носити комплексний характер захисту 

та передбачати ряд заходів, здатних забезпечувати: постійний моніторинг каналів розподілу інформації 

з метою завчасного виявлення та попередження ймовірності її витоку за межі підприємства; постійний 

контроль інформації, що має характер комерційної таємниці підприємства, з метою передбачення 

можливостей незаконного втручання на всіх рівнях обробки даних; організацію безвідмовної роботи 

інформаційних систем та ресурсів підприємства; прогнозування тенденцій розвитку наукового та 

технологічного потенціалів підприємства з метою встановлення можливості факту незаконного 

заволодіння об’єктами інтелектуальної власності компанії; реалізацію рекомендацій, передбачених 

планом захисту, для забезпечення стабільного рівня економічної безпеки за всіма її складовими тощо [1, 

с. 253]. 

Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки підприємства є невід’ємною частиною його 

економічної безпеки. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства виступає основним 

фактором забезпечення захищеності його інформаційних ресурсів та важливим чинником стабільного 

функціонування підприємства. 
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В сучасну, цифрову еру людства, все більше і більше юридичних документів, бухгалтерських 

звітів, документів про освіту чи навіть документи що засвідчують особу, переходять у цифровий 

формат збереження інформації на електронних носіях. Електронний документообіг зручний у 
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використанні, він дозволяє працювати з документами буквально в будь якій точці світу, доносити 

інформацію у потрібне місце за лічені секунди, легко працювати з великими базами даних в режимі 

реального часу, зекономивши час як рядових користувачів так і адміністраторів-спеціалістів що 

перевіряють ці дані. 

Безпека роботи таких великих масивів даних має подаватися на найвищому рівні, як у захисті 

від недобросовісного злому так і банальних помилок рядових користувачів. Але що ж до захисту самих 

документів? Паперовий документ можна підробити з легкістю навіть не досить кваліфікованому 

зловмиснику. Але як щодо електронних документів? Документи високого рівня захищеності зазвичай 

захищені методом електронного цифрового підпису. Це дозволяє ідентифікувати користувача що 

«підписав» цей документ а також надає йому юридичну значимість тієї інформації що він несе у собі. 

Безпечність цього методу з використанням різноманітних ключів доведена добре але одна із його 

особливостей – про цей захист може бути відомо зловмиснику. Шахраї можуть намагатися зламати цей 

підпис і зробити це цілком вдало. Тому окрім вже стандартного методу ЕЦП можна використати метод 

стеганографії – метод захисту про який навіть неможливо запідозрити. [1] 

Чому б не використати стеганографію для захисту електронних документів? Наприклад 

використати стеганографічні водяні знаки в електронних документах. Навіть якщо ЕЦП буде зламано, 

а зловмисник відредагує необхідні данні – він не помітить інформацію занесену стеганографічним 

методом, яку потім спеціаліст зможе прочитати та надати ґрунтовну відповідь щодо цілісності та 

правдивості такого документу.  

Технологія захисту електронних документів може бути такою ж, яка використовується і для 

захисту авторського права електронного контенту.  Тільки в даному випадку стеганографія 

використовується не для підтвердження авторства, а для підтвердження автентичності документа. 

Документ, який не містить стеганографічних водяніх знаків вважається «несправжнім», тобто  

підробленим. 

Таким методом можна заносити зашифровану інформацію про дату, час, створення документу, 

інформацію про користувача, інформацію про систему, апаратуру та навіть ІP-адресу. Так як і на 

папері, можна сховати інформацію буквально на самому видному місці такого документу чи файлу (а 

то і прямо побітно у самому змісті), а про її існування ще потрібно буде здогадатися.[3] 

В парі з вищезгаданим ЕЦП це буде надійний захист достовірності та цілісності веденої 

інформації, особливо якщо опрацювати можливість її редагування чи доповнення. Якщо в одному 

місці при створенні чи внесенні в електронну БД документа ми фіксуємо дату, час, місце створення, 

код цього документу потім надсилаємо до іншого місця де він оброблюється чи доповнюється, а в ЕЦП 

та стеганографічним методом ми фіксуємо ким, у який час, та які саме доповнення були зроблені, то 

інформація буде більш надійно захищена від модифікації. [4] 

Наприклад, дані можна сховати в електронному вигляді в документі про освіту, з 

підтвердженням того що така людина дійсно отримала наданий рівень освіти, вказавши дату і місце 

отримання, та інші додаткові відомості, а необхідні спеціалісти зможуть за необхідністю розібратися 

чи являється цей документ підробкою або оригіналом, перевіривши стеганографічні водяні знаки, які 

заховані в електронному документі. Ще одна перевага такого захисту – автономність. Зараз досить 

популярним, як елемент захисту від підробок, є використання технології блокчейн. Але без 

використання мережі такий захист втрачає всю ефективність.[5] Комплексне використання 

криптографіїї, стеганографії та розподіленої бази даних є кращим рішенням для захисту електронних 

документів у майбутньому. 
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Вдосконалення біометричних інформаційних систем ідентифікації осіб як чинник у протидії 
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Ефективність діяльності органів та підрозділів, які знаходяться у системі МВС та працюють у 

сфері запобігання торгівлі людьми, значною мірою залежить від професійного використання 

інформаційних технологій. Запровадження безвізового режиму сприяло збільшенню потоку осіб через 

державний кордон, а також збільшенню даних, які необхідно опрацьовувати. Все це вимагає 

запровадження новітніх інформаційних технологій, постійного удосконалення системи інформаційного 

забезпечення діяльності служб та підрозділів системи МВС. 

Одним із перших кроків для вирішення даного завдання може стати запровадження єдиної 

цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС України. Її головною метою є створення єдиного 

інтегрованого телекомунікаційного простору МВС для забезпечення надійної доставки інформації, яка 

функціонує в єдиній цифровій відомчій телекомунікаційній мережі МВС України, підвищення 

ефективності управління та контролю, прискорення та покращення взаємодії між окремими 

підрозділами (користувачами), упровадження сучасних цифрових телекомунікацій у діяльність 

підрозділів (користувачів), проведення технічного переоснащення та інтеграції функціонуючих 

розрізнених мереж зв’язку і передачі даних окремих підрозділів (користувачів) [1].  

Оскільки торгівля людьми, як явище, носить часто транснаціональний характер, важливу роль у 

протидії даному виду протиправної діяльності мають відіграти біометричні інформаційні системи, які 

частково впроваджені та використовуються під час перетину Державного кордону України. 

З метою удосконалення інформаційних систем реєстрації біометричних даних осіб у підрозділах 

Національної поліції України (НПУ), Державної міграційної служби (ДМС), Державної прикордонної 

служби (ДПС) України постійно розробляються, запроваджуються та удосконалюються нові 

інформаційно-пошукові підсистеми. Так, зокрема, у поточному році у ДМС розгорнуто Центр обробки 

даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, який забезпечив 

функціонування підсистем “Оформлення документів, що підтверджують громадянство України” та 

“Облік біженців та іноземців”; розгорнуто захищену телекомунікаційну мережу ДМС з комплектом 

обладнання для оформлення документів та взяття біометричних даних (параметрів) [2].  

Також на початку року Державна прикордонна служба України ввела в експлуатацію 

національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства [3], розпорядником якої є ДМС. Дана автоматизована система, створена в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. За її допомогою забезпечується 

встановлення осіб іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають до України, виїжджають з неї, 

здійснюється контроль за додержанням ними правил перебування на території України та виконання 

суб’єктами національної системи повноважень та завдань, визначених Законом України “Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства” [4]. Ця система забезпечує: 

1) обробку наборів даних з відомчих інформаційних систем суб’єктів національної системи 

через прикладні програмні інтерфейси електронної взаємодії; 

2) управління біометричною верифікацією та ідентифікацією осіб; 

3) верифікацію та ідентифікацію особи за біометричними даними (параметрами) особи шляхом 

використання баз даних біометричних шаблонів; 

4) запобігання дуплікації біометричних даних (параметрів); 

5) інформаційну взаємодію суб’єктів національної системи із зовнішніми інформаційними 

системами за допомогою прикладного програмного інтерфейсу. 

Біометричні дані (параметри) особи фіксуються суб’єктом національної системи відповідно до 

наданих повноважень з використанням робочих станцій та вносяться до відомчої інформаційної 

системи суб’єкта національної системи [3]. 

Дана система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства стала однією з 

підсистем автоматизованої системи прикордонного контролю. Завдяки їй стало можливим Службі 

безпеки України (СБУ) та МВС значно посилити як контррозвідувальні заходи, так і протидіяти 

криміналітету, у тому числі у напрямку протидії торгівлі людьми. Також слід зазначити, що сучасні 
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технічні засоби, які встановлені на кордоні дозволяють зчитувати виготовлені за міжнародними 

стандартами ІКАО закордонні паспорти, у тому числі з вбудованим чіпом, ІD-картки та водійські 

посвідчення. При цьому постійно вивчається досвід передових країн світу, європейських та 

американських партнерів щодо побудови систем автоматизації паспортного контролю. Кращі зразки 

обладнання впроваджуються у відомчу інформаційно-телекомунікаційну систему. На сьогодні 157 

діючих пунктів пропуску обладнано засобами для зчитування інформації з біометричних документів, а 

126 пунктів пропуску підключено до баз даних Інтерполу. З серпня 2017 року інформаційна система 

прикордонного відомства автоматично підраховує кількість дозволених діб перебування іноземців в 

Україні [5]. Запуск даної системи фіксації біометричних даних – це важливий крок до покращення 

безпекової складової під час перетину кордону та вдосконалення системи прикордонного контролю. 

При цьому, під час паспортного контролю здійснюється перевірка паспортних даних іноземців як за 

власними базами даних, так і за базами даних Інтерполу. Крім того, через міжвідомчу інформаційно-

телекомунікаційну систему «Аркан» інформація надходить до Національної системи біометричної 

верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства ДМС. 

На нашу думку, до даної інформаційної системи було б доцільно інтегрувати біометричні банки 

даних автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДІС), розпорядником яких є МВС 

(наприклад, "Дакто 2000"). Оскільки лише в Департаменті інформатизації МВС зосереджено понад два 

млн. дактилокарт [6, с. 322], що дало б можливість значно ефективніше використовувати систему 

біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства у 

протидії злочинності, зокрема, у протидії торгівлі людьми. 

Звичайно, це не єдиний шлях щодо удосконалення використання біометричних інформаційних 

систем, зокрема у напрямку торгівлі людьми. Так, у плані заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації 

Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року [7] передбачено проведення 

удосконалення автоматизації процесів Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства в частині: ідентифікації громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства під час оформлення документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи; оперативної ідентифікації фізичних 

осіб за запитами компетентних органів; впровадження сучасних технічних засобів, у тому числі системи 

розпізнавання біометричних даних (параметрів), зокрема обличчя, та автоматичної перевірки/звірки 

якості фотографій. 
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На сьогоднішній день серйозне занепокоєння викликає зростаючий рівень наркотизації 

населення. За різними даними наркоситуація на території України останніми роками набула 

загрозливого характеру та супроводжується розвитком інших, пов’язаних з нею негативних процесів 

(зростання рівня корисливої та агресивно – насильницької злочинності, стрімке поширення ВІЛ/СНІДу, 

вірусного гепатиту та інших захворювань, які супроводжують ін’єкційне вживання наркотичних 

речовин та ін.).       

На сьогоднішній день можна з впевненістю констатувати функціонування в нашій країні добре 

налагодженого наркобізнесу із стійкими зв’язками у кримінальних структурах, довгим ланцюгом 

розповсюджувачів, великим обертом грошей, виходом на міжнародний наркоринок та ін. Деякі вчені 

говорять про існування в Україні наркомафії. 

Зважаючи на стрімкий розвиток злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, постійно з’являються нові, все більш витончені способи та методи збуту 

наркотиків, що значно ускладнює викриття цього виду злочинної діяльності.   

Ділки наркокриміналітету вже давно оцінили досягнення науково – технічного прогресу в сфері 

новітніх технологій, де завдяки своєму глобальному характеру і швидким темпам розвитку саме 

Інтернет став їх квінтесенцією [1, c. 227]. 

Необмежені інформаційно – комунікативні можливості інтернету використовуються 

наркодільцями для реклами і збуту свого забороненого товару. 

 Анонімність, швидкість і безпека – головні кити, на яких виросла і стрімко піднімається 

наркоторгівля в інтернеті. Мережеві дилери легко зацікавлюють потенційних покупців, особливо 

новачків. Людині не потрібно шукати точку або продавця, їздячи містом. Достатньо, лежачи на дивані, 

увійти в Мережу. Покупець може онлайн вибрати товар, отримати детальну консультацію і оплатити 

замовлення. 

На отримання покупки йде від однієї години, якщо продавець перебуває в тому самому місті, і 

до двох днів, якщо товар іде поштою. І хоча поштові компанії попереджають про відповідальність за 

пересилання заборонених речовин, посилки вони не оглядають. Причому використовувати поштові 

сервіси наркодилери почали порівняно недавно. Раніше пересилати «дурман» через єдиного 

держмонополіста, Укрпошту, вони не ризикували – там діяло правило огляду відправлень. 

В межах міста замовлення доставляється так званою закладкою. Оплачений товар кур'єр 

продавця залишає в тайнику в умовленому легкодоступному місці. З продавцем можна домовитися, 

щоб закладка була недалеко від будинку замовника [2]. 

Крім того, наркодилери розповсюджують наркотичні засоби під виглядом надання послуг 

реалізації  товарів,  рекламних  послуг  щодо  лікування  і  збуту лікарських  засобів,  парфумерії  та  

інших  продуктів  споживання.  До  способів використання комп’ютерних технологій наркобізнесом 

належать такі: 

– зашифрування  інформації  щодо  поставок  партій  наркотиків  шляхом криптографічного 

кодування електронних посилань;  

– шифрування інформації щодо номерів банківських рахунків, баз даних фінансових активів, 

способів зв’язку зі спільниками, даних обліку торговельних операцій;  

– використання  неконтрольованих  засобів  електронного  зв’язку  для передачі  інформації,  

безпосередньо  пов’язаної  з  проведенням  незаконних операцій, зокрема за допомогою чат-кімнат в 

Інтернеті [3, c. 162]. 

Всесвітня мережа робить наркоторгівлю більш відкритою для великої кількості нових жертв і 

менш доступною для протидії їй з боку правоохоронних органів, адже нові форми збуту наркотиків 

через інтернет реалізуються більш швидкими темпами, ніж розробляються ефективні механізми 

протидії цій діяльності. 
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Протидіяти злочинам, пов’язаним із незаконним обертом наркотичних засобів, що вчиняються з 

використанням можливостей Інтрнету можна знову ж таки з використанням можливостей Інтернету. 

Хоча це мовна тавтологія, але на практиці найбільш ефективний і дієвий шлях. Мовчан А.В. із цього 

приводу вказує, що засоби комп’ютерної техніки та спеціальне програмне забезпечення, розширюючи 

можливості пізнання людини, дозволяють здійснювати результативний пошук фактичних даних про 

злочини і в електронному середовищі (середовищі комп’ютерних систем  і  мереж). Це комп’ютерна 

розвідка, моніторинг комп’ютерних мереж тощо [4, c, с. 446].  

Практичні працівники пропонують посилити кримінальну відповідальність за збут наркотиків з 

використанням мережі Інтернет. Оскільки такі дії характеризуються підвищеною суспільною 

небезпечністю, запропоновано збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, учинений 

із використанням електронних мереж, закріпити в ч. 3 ст. 307 КК України як обставину, що обтяжує 

кримінальну відповідальність за вчинення цього злочину [5, c. 77].  

Крім того, немаловажну роль в діяльності із протидії наркозлочинності (зокрема в Інтернеті) 

повинна відігравати громадськість. Звичайні люди, які побачили «закладки», повинні зорієнтуватися і 

повідомити про це до правоохоронних органів. Нерідкими є випадки, коли небайдужі до цієї проблеми 

громадяни діють разом із працівниками поліції, представниками громадських організацій, 

комунальниками, які зафарбовують надписи про закладки на парканах у дворах свого району/міста, що 

має теж позитивний вплив, адже ускладнює процес реалізації наркотичних засобів через Інтрернет.  

Також необхідно врегулювати (спростити) механізм взаємодії відповідних спеціальних 

підрозділів Національної поліції України і провідних українських провайдерів.  Питання про закриття 

сайтів, «перехоплення» інформації мають вирішуватися швидко і оперативно, адже часто це питання 

буквально декількох хвилин.  
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В умовах стрімкого розвитку інституту інтелектуальної власності в Україні та світі, все більш 

гостро постає питання про створення ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності 

громадян та участь держави у створенні нового та більш дієвого законодавства на глобальному рівні, 

враховуючи досвід, саме передових країн, які на високому рівні захищають об’єкти інтелектуальної 

власності від протиправних посягань. Саме інтелектуальна власність складає значну частину 

інформаційного простору в сучасному суспільстві.  

Статистичні показники Державного департаменту інтелектуальної власності МОН свідчать про 

постійне зростання кількості виданих охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові 
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зразки, інші об’єкти права інтелектуальної власності [1]. Однак необхідно розуміти різницю 

формального правового регулювання від фактичного. 

І. Сіренко у власному дослідженні говорить: «Серед головних причин недостатнього рівня 

ефективності охорони інтелектуальної власності українських фізичних і юридичних осіб фахівці 

найчастіше називають такі: 

1) відсутність у держави засобів на патентування і здійснення реєстраційних процедур за кордоном 

(54,8 %); 

2) низький рівень правової культури в країні (46,6 %); 

3) відсутність належних знань та інформації про порядок захисту інтелектуальної власності за 

межами України (45,2 %); 

4) законодавчу неврегульованість в Україні питань трансферу технологій, в т.ч. у випадках виїзду 

українських фахівців на роботу за кордон (43,8 %)» [ 2, с. 133]. 

Як зазначає І. Беззуб, за весь час становлення права інтелектуальної власності в Україні 

пропонувалися різноманітні проекти, розроблялися національні й міжнародні нормативно-правові акти, 

вводилися і скасовувалися системи реєстрації наукових відкриттів, проте проблема так і залишається 

відкритою. В Україні не приділяють достатньої уваги інноваційним винаходам, що призводить до 

втрати інтелектуального потенціалу держави. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності 

прийнято об’єднувати у сім законів про сферу промислової власності, три закони з авторського права й 

суміжних прав і 60 міжнародних договорів й угод, що ратифіковані Верховною Радою України. 

Пропонується першочергову увагу приділити розробленню всеосяжної національної стратегії в галузі 

інтелектуальної власності - стратегії, яка б визначала необхідні правові реформи, окреслювала 

обов’язки щодо впровадження необхідних змін, а також розподіляла б ресурси, достатні для 

забезпечення ефективного правозастосування [3]. 

Слід зазначити, що право інтелектуальної власності Європейського Союзу має суттєве значення 

при співробітництві установ та організацій України та держав-членів ЄС з проведення наукових 

досліджень, передачі технологій, знання якого необхідно для захисту авторських і суміжних прав, а 

також як орієнтир, відповідно до якого має бути адаптовано законодавство України згідно з Угодою про 

партнерство та співробітництво між європейськими співтовариствами та їх державами-членами й 

Україною, а також Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу» [4, с. 45]. 

Україна повинна застосовувати досвід зарубіжних країн та відображувати у нормативно-

правових актах, намагаючись удосконалювати національне законодавство та саму систему захисту 

інтелектуальної власності, зводячи до мінімуму можливість обійти закон та застосувати законодавчі 

прогалини й колізії. 

Разом з тим, необхідне привести у відповідність формальне правове регулювання до 

фактичного. Тобто, необхідно вжити заходи щодо посилення координації діяльності органів виконавчої 

влади, в тому числі правоохоронних органів, з метою створення ефективної системи забезпечення 

дотримання законодавства про охорону інтелектуальної власності. Безумовно, саме безкарність є 

однією з найбільших проблем, перепоною до ефективного захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. 

Також необхідно звернути увагу на судову реформу, в рамках якої Президент України Петро 

Порошенко підписав Указ «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності», що стало 

наслідком реалізації положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016, норми 

якого передбачають створення такого спеціалізованого суду в межах імплементації відповідних норм 

європейського законодавства. 

Виходячи з вищеперерахованих проблем та прогалин захисту права інтелектуальної власності, 

можна сформувати наступні шляхи та першочергові завдання України для удосконалення системи 

захисту зазначених прав у розрізі створення основних підвалин інформаційного суспільства:  

1) співпраця з країнами та міжнародними організаціями, створення плану удосконалення 

законодавства в сфері захисту права інтелектуальної власності; 

2) виокремлення боротьби з піратством на пріоритетне місце серед шляхів до удосконалення 

системи захисту інтелектуальних прав та створення нової законодавчої бази, що підкріплена чітким і 

зрозумілим механізмом покарання за порушення у сфері інтелектуальної власності; 

3) створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 

4) визначення виду судочинства даного суду шляхом внесення змін до галузевих процесуальних 

законів, які відображали б особливості розгляду таких справ, або шляхом прийняття окремого 

процесуального закону. 
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Основною особливістю будь-розподіленої системи є те, що її компоненти розподілені в просторі 

і зв'язок між ними фізичним і програмним способами, за допомогою мережевих з'єднань і певного 

механізму повідомлень відповідно. Для того щоб захиститися від атак, необхідно їх вивчати і 

класифікувати, в зв'язку з цим не припиняються спроби, вивчити уразливості і запобігати їм. Існує 

безліч типів атак, але найбільше поширена і ефективна – Атака на відмову в обслуговуванні (англ. 

Denial-of-Service attack – DoS attack). Якщо атака відбувається одночасно з великої кількості IP-адрес, то 

її називають розподіленою (англ. Distributed Denial-of-Service – DDoS). ). У розподіленій атаці на 

відмову одночасно можуть брати участь від кількох одиниць до кількох сотень тисяч, а іноді - кількох 

мільйонів хостів 

Таким чином DDoS, це різновид втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи 

(ІТС), який у випадку успішної реалізації призводить до повної або часткової нездатності ІТС 

виконувати свої функції, тобто надавати декларовані послуги. Як правило, це проявляється у 

блокуванні доступу користувачів до сервісу, який надається системою, що була піддана атаці. Також 

зловмисники можуть скористатися нездатністю атакованої ІТС виконувати частину своїх функцій для 

реалізації іншої атаки (наприклад, скориставшись блокуванням певних функцій захисної системи, 

завантажити шкідливий програмний код). 

Атаки DDoS зазвичай здійснюються з наміром зробити недоступними ресурси атакованої 

системи для легітимних користувачів. Прогнозованим наслідком такої атаки може бути неможливість 

здійснення розрахунків через Інтернет, втрата іміджу власника атакованого ресурсу або власника 

хостингу атакованого ресурсу, підміна заблокованого ресурсу іншим («підробленим») тощо. Крім того, 

метою атаки на відмову можуть бути й інші проблеми функціонування атакованої системи. Наприклад, 

надмірне перевантаження ресурсів певної системи може призвести до відключення її міжмережевого 

екрану та зробити можливою іншу атаку на цю систему (наприклад, завантаження шкідливого 

програмного коду тощо), або атаку на другу систему, яка при нормальному функціонуванні першої 

атакованої системи була недосяжною для зловмисників. 

За локалізацією реалізації атаки на відмову поділяються на: локальні та віддалені. Локальні 

атаки (або атаки на стороні клієнта) реалізуються безпосередньо на атакованому хості. До них 

відносяться різні експлойти: форк-бомби і програми, що відкривають по мільйону файлів або 

запускають якийсь циклічний алгоритм, який перевантажує пам’ять та процесорні ресурси. Для 

локальної атаки на відмову необхідно мати або якимось чином отримати доступ до атакованої машини 

на рівні, що буде достатнім для захоплення ресурсів. Доступ можна отримати, зокрема, 

використовуючи вразливості програмного забезпечення атакованої системи, методи «соціальної 

інженерії» тощо. 

Віддалені атаки на відмову реалізуються ззовні відносно атакованого хоста або атакованої 

мережі. В залежності від шляхів реалізації в свою чергу вони поділяються на два види: віддалена 

експлуатація уразливостей програмного забезпечення атакованої системи та перевантаження атакованої 

системи з метою вичерпання усіх наявних у атакованої системи ресурсів. 

Віддалена експлуатація уразливостей програмного забезпечення представляє собою 

використання помилок, недоробок чи інших слабкостей у програмному забезпеченні атакованої 

системи з метою довести його до неробочого стану. Реалізується частіш за все шляхом пересилки 
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спеціально сформованих шкідливих пакетів. Прикладом такої атаки може слугувати так званий «ping of 

death» - тип мереженої атаки, під час якої атакований комп’ютер отримує особливим чином 

сформований echo-запит (ping), після якого він перестає відповідати на запити взагалі.  

Перевантаження атакованої системи з метою вичерпання усіх наявних у атакованої системи 

ресурсів полягає у використанні величезної кількості безглуздих (рідше - осмислених) пакетів для 

завантаження ресурсів системи, необхідних для обробки запитів легітимних користувачів. Цей вид 

атаки також має назву флуд, що походить від англомовного терміну flood - повінь. 

В залежності від напрямку реалізації флуд-атаки бувають: спрямовані на ресурси атакованої 

системи та спрямовані на канал зв’язку, що з’єднує атаковану систему з іншою частиною мережі. 

Під час флуд-атаки, спрямованої на ресурси системи, ці ресурси захоплюються за допомогою 

багаторазового і дуже частого звернення до якого-небудь сервісу, що виконує складну операцію. Це 

може бути, наприклад, тривале звернення до одного з активних компонентів (скриптів) web-сервера. 

Сервер витрачає всі ресурси машини на обробку атакуючих запитів, а легітимним користувачам 

доводиться чекати. 

Якщо ж флуд-атака спрямована на канал зв’язку, потік флуд- пакетів займає весь пропускний 

канал. Завдяки цьому більшість легітимних пакетів не досягають цільової системи, що піддається атаці. 

Крім того, сама атакована система, будучи зайнятою обробкою флуд-пакетів, не має можливості 

обробляти легальні запити. 

Як видно з визначення, грань між двома описаними вище напрямками флуд-атак є досить 

умовною, оскільки в багатьох випадках величезна кількість трафіку займає як ресурси атакованої 

системи, так і канал зв’язку. 

Також атаки на відмову класифікуються в залежності від рівня мережевої моделі, на якому вони 

реалізуються. Мережева взаємодія є складним процесом, який відбувається на кількох рівнях. 

В залежності від рівня мережевої моделі Transmission Control Protocol та Internet Protocol 

(TCP/IP), на якому реалізується атака на відмову, виділяють: 

- рівень доступу до середовища передачі даних; 

- мережевий рівень; 

- транспортний рівень; 

- прикладний рівень. 

В залежності від рівня мережевої моделі Open Systems Interconnection (OSI), на якому 

реалізується атака на відмову, виділяють: 

- перший рівень - фізичний; 

- другий рівень - канальний; 

- третій рівень - мережевий; 

- четвертий рівень - транспортний; 

- п’ятий рівень - сеансовий; 

- шостий рівень - представлення; 

- сьомий рівень - прикладний. 

За схемою атаки, тобто в залежності від того, якими шляхами здійснюється доставка шкідливого 

трафіка від атакуючого комп’ютера до атакованої ІТС, виділяють наступні атаки на відмову: 

- пряма, під час якої пересилка трафіку здійснюється безпосередньо з одного або багатьох хостів; 

- віддзеркалена, під час якої пересилка трафіка здійснюється через третіх осіб; 

- прихована, під час якої зловмисний трафік ховається в «законному» трафіку. 

Таким чином, розподілена атака на відмову характеризується тим, що здійснюється одночасно 

кількома атакуючими. Існують наступні варіанти організації розподілених атак на відмову: ботнет - 

зараження певного числа комп’ютерів програмами, які в певний момент починають надсилати атакуючі 

запити; флешмоб - домовленість великого числа користувачів Інтернету почати здійснювати певні типи 

запитів до атакованого сервера; смурфінг - атака з використанням широкомовних адрес та підробки IP-

адреси відправника. 

Все сказане дозволяє зробити висновок, що різні види атак можуть залишити різні цифрові 

сліди, а отже буде легше зрозуміти, де їх шукати. 
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Модель функціонування телекомунікаційної компоненти системи фіксації 

адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному 

режимі 

 

Звєрєв В.П. 

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

помічник Голови Національної поліції України, Національна поліція України  

Прокопович-Ткаченко Д. І.  

кандидат технічних наук 

завідувач кафедри кібербезпеки Технічного факультету 

Університет митної справи та фінансів 

Кучугурна В. А.  

магістр кафедри кібербезпеки Технічного факультету 

Університет митної справи та фінансів 

 

Створення системи фіксації адміністративних порушень у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – Системи) передбачає побудову захищеної 

телекомунікаційної мережі, яка забезпечить достовірність інформації, що циркулює в Системі [1]. 

Враховуючи ієрархічність топології Системи, а також різну відомчу підпорядкованість і 

територіальну розподіленість її елементів, пропонується модель функціонування телекомунікаційної 

компоненти Системи, в якій для створення логічного з’єднання між кінцевим пристроєм контролю 

(дистанційний вимірювач швидкості, цифрова камера, для здійснення фото- та відеозйомки, тощо) та 

центральним сервером (автоматизованим центром обробки даних) використовується інкапсуляція 

різних протоколів кінцевого обладнання в єдину закриту віртуальну приватну мережу (VPN – virtual 

private network) [2].  

Безпосередня інсталяція системи повинна враховувати вимоги щодо узгодженості транспортних 

протоколів за рахунок використання методу тунелювання на каналах з низькім рівнем довіри.  

Перевагами запропонованої моделі є забезпечення високого рівня конфіденційності та цілісності 

інформації, що передається в Системі, за рахунок використання відповідних засобів криптозахисту на 

етапі побудови логічного захищеного каналу [3].  
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Аналіз сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій дистанційного доступу 

передбачає впровадження низки інноваційних рішень у сфері зберігання та передачі даних, а саме 

визначає новий напрям побудови захищених тактичних інформаційних систем, в основу якого 

покладений принцип так званих “хмарних обчислень” (Cloud Computing) [1, 2]. 

На міжнародній виставці “Eurosatory 2018” (Франція), компанія Thales презентувала першу 

приватну хмарну інфраструктуру “The Defence Cloud” (“Оборонна хмара”) військового призначення, 
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яка забезпечує у режимі реального часу більш точні і детальні дані та послідовні стандарти 

кібербезпеки, навіть у обмежених середовищах з низькою пропускною здатністю [3]. 

За рахунок модернізації тактичних інформаційних систем та віртуалізації “кінцевих 

користувачів” до специфічних потреб військових угруповань, що працюють за суворими вимогами 

безпеки, “Оборонна хмара” здатна суттєво підвищити ефективність підготовки та ведення бойових дій. 

Різноманітні модульні конфігурації захищеного хмарного рішення компанії Thales дозволяють 

створити потужну мережу інформаційних підсистем від органів управління до окремого користувача. 

Це новітнє покоління повного захищеного інформаційного рішення, що надасть можливість військовим 

угрупованням ефективно виконувати завдання під час підготовки і ведення бойових дій, а також 

дозволить “кінцевим користувачам” залишатися на зв’язку з будь-якого пристрою у будь-який час за 

умови повної автономності. 

Слід зазначити, що хмарні рішення, які використовують для цивільних застосувань та 

програмних додатків, зазвичай, не підходять для використання у збройних силах за низкою вимог, 

наприклад, обмеженості пропускної здатності каналів цифрового військового зв’язку. 

Отже, здатність “Оборонної хмари” щодо взаємоз’єднання окремих інформаційних підсистем та 

терміналів доступу, в межах спеціалізованих інформаційних інфраструктур, спроможна швидко 

підвищити ефективність процесів управління бойовими діями без жодних компромісів у сфері 

кібербезпеки. 

Таким чином, розробка та впровадження перспективних захищених інформаційних 

інфраструктур з використанням хмарних технологій повинні забезпечити необхідний рівень 

кібербезпеки тактичних інформаційних систем для потреб Сухопутних військ Збройних Сил України. 
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Експерти Google, у своєму звіті про атаки хакерів на сайти за 2016 рік, зазначають, що кількість 

зламаних ресурсів збільшилася на 32% в порівнянні з 2015 роком. У 2017 та 2018 роках ситуація не 

покращилася. Потрібно пам’ятати про це як розробникам web-додатків, так і їх замовникам, так і 

пересічним користувачам, які зберігають особисту інформацію у них.  

За даними The Web Application Security Consortium найпоширенішими вразливостями web-

додатків є Cross-Site Scripting, Information Leakage, SQL Injection, Insufficient Transport Layer Protection, 

Fingerprinting HTTP Response Splitting [1]. На рис. 1 у графічному вигляді представлено частоту 

виникнення згаданих вразливостей. 
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Рисунок 1. Найпоширеніші вразливості web-додатків  

 

За класифікацією Google [2] можна виділити такі типи атак проти сайтів: 

 Gibberish Hack – після злому зловмисники автоматично створюють багато сторінок з 

неякісними змістом і множинними входженнями ключових фраз; такі сторінки потрапляють в індекс 

Google; при спробах переходу на подібні web-ресурси, користувачі перенаправляються на інші web-

сторінки, які не мають відношення до інформації, представленої в пошуку. 

 Japanese Keywords Hack – після атаки інтернет-злодії генерують множинні сторінки з іменами 

каталогів і унікальними текстами; за рахунок проставляння посилань на партнерські інтернет-магазини 

з підробленими товарами бренду здійснюється монетизація цих сторінок; іноді облікові записи хакерів 

додаються в Search Console як власників сайтів. 

 Cloaked Keywords Hack – на зламаному сайті використовується шкідлива технологія, за 

допомогою якої маскується неякісний контент або формуються типові сторінки з помилкою 404; на 

таких ресурсах в величезній кількості створюються додаткові сторінки, де в текстах присутні приховані 

ключові фрази і приховані посилання; самі тексти позбавлені будь-якого сенсу; ці сторінки іноді 

містять основні елементи шаблону з оригінального сайту, тому на перший погляд вони можуть 

виглядати як звичайні частини цільового сайту.  

Аналіз низки джерел інформації дав можливість класифікувати вразливості web-додатків 

наступним чином: 

1. XSS атаки; 

2. SQL-інєкції; 

3. Інклуди; 

4. DDoS-атаки. 

Розглянемо їх більш детально.  

XSS атаки – тип атак на web-ресурси, який полягає у впровадженні в сторінку сайту шкідливого 

коду, який виконується на комп’ютері користувача, змінює сторінку і передає викрадену інформацію 

зловмисникові. Наприклад, якщо на сторінці коментарів немає перевірки вхідних даних, зловмисник 

впроваджує шкідливий код JavaScript, в результаті у користувачів, які переглядають коментар, 

виконується код, і дані про авторизацію з cookies-файлів вирушають тому, хто атакує [3]. 

SQL-ін’єкція є виконанням довільного запиту до бази даних додатка за допомогою поля форми 

або параметра URL. У разі використання стандартної мови Transact SQL можна вставити шкідливий 

код. Внаслідок чого будуть отримані, змінені або видалені дані таблиць. Щоб запобігти цьому, потрібно 

використовувати запити, які параметризуються, які підтримуються більшістю мов web-програмування 

[3]. 

Інклуди – тип вразливостей, при якому існує можливість вивести вміст певного файлу на сервер 

або ж вставити вміст файлу з іншого сервера всередину сайту. Локальний інклуд, при якому є 

можливість виводити вміст будь-яких файлів але в межах даного сервера, може використовуватися для 

отримання конфігураційних файлів і подальшого доступу до адміністративної панелі або навіть бази 

даних. Дистанційні інклуди – вразливості, при яких зловмисник може певним запитом внести вміст 

файлу зі стороннього сайту всередину даного, тобто вставити свій шкідливий скрипт і отримати доступ 

до всього сервера. 

DDoS-атаки – напад на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси 

недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система була призначена. Якщо атака відбувається 
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одночасно з великої кількості IP-адрес, то її називають розподіленою [4]. 

Отже, для захисту web-додатків від хакерських атак необхідно у першу чергу використовувати 

інструменти для аналізу захищеності (автоматизовані засоби), які виконують тести на проникнення, 

тобто намагаються зламати web-додаток за допомогою, наприклад, SQL-інєкції; потрібно захищати 

призначені для користувача дані за допомогою HTTPS; періодично та вчасно оновлювати програмне 

забезпечення; попереджувати міжсайтовий скриптинг; перевіряти та шифрувати паролі; контролювати 

процес завантаження файлів; стежити за повідомленнями про помилку; перевіряти вхідні дані; 

розподіляти права доступу до файлів.  
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Шляхи інтеграції засобів навігації, зв’язку та передачі даних на базі перспективних бортових 
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Оцінка досвіду сучасних бойових дій в збройних конфліктах вказує на необхідність 

удосконалення існуючих систем управління та зв’язку, оперативного обміну тактичною, зокрема 

навігаційною, інформацією та візуалізації тактичної обстановки. 

Одним із шляхів підвищення стійкості управління є розробка та впровадження автоматичних 

систем, які засновані на комплексному використанні засобів навігації, зв’язку та передачі даних [1]. 

На сьогодні, в результаті поєднання можливостей глобальних навігаційних супутникових 

систем, систем автоматичного цифрового радіозв’язку та систем електронної картографії, з’явились 

реальні передумови створення принципово нових інформаційних рішень, які дозволяють оперативно 

розв’язувати питання обміну тактичною інформацією між усіма “учасниками бойових дій”. 

Розвиток новітніх інформаційних технологій у військово-морській сфері вимагає прийняття 

(імплементацію) відповідних стандартів. Одним з основних є стандарт НАТО щодо електронно-

картографічних навігаційних інформаційних систем (ECDIS, Electronic Chart Display and Information 

System) – STANAG 4564 Ed2 – Warship ECDIS (WECDIS), який пропонує захищене рішення для 

надводних і підводних плавзасобів, що передбачає адаптовані системи на усіх військових кораблях 

держав-членів НАТО. Він забезпечує єдиний мінімальний набір функцій і цифрових даних в загальних 

форматах НАТО. 

Розширення функціональності досягається шляхом консолідації низки даних з будь-яких 

пристроїв автоматизації, насамперед, засобів автоматичної ідентифікаційної системи (AIS, Automatic 

Identification System) відповідно до стандарту НАТО – STANAG 4668/4669 – Warship-AIS, який 

поліпшує функціональність AIS для військового використання [2]. 

Застосування засобів AIS забезпечує обмін найбільш важливими навігаційними даними в УКХ 

діапазоні та значною мірою доповнює традиційні корабельні навігаційні комплекси.  

При цьому, наявність “захищеного режиму” роботи засобів Warship-AIS забезпечує 

використання шифрованого обміну цільової, насамперед, навігаційної інформації через бортові модулі 

та значно підвищує рівень кібербезпеки  та рішень C2 в цілому. 
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На даний час, пристрої системи Warship-AIS використовують понад 400 кораблів держав-членів 

НАТО, у тому числі Королівський флот Великобританії, військово-морський флот Канади, Берегова 

охорона США та інші. 

Таким чином, розробка та впровадження захищених перспективних бортових систем 

автоматизації дозволить значно підвищити бойові можливості, як морської, так і наземної складових 

ВМС ЗС України. 

 

Література: 
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До питання використання інформаційних систем та технологій у сучасному суспільстві 

 

 Гончаров М.В.  

магістр Донецького юридичного інституті МВС України  

 

Сучасне суспільство – це суспільство інформаційних технологій, що базується на 

повсякденному використанні комп’ютерної техніки, мереж зв’язку, мобільних засобів комунікації та 

інших технічних засобів.  Діяльність 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. Розповсюдження нових інформаційних 

технологій, в основі яких лежить широке використання комп’ютерної техніки та засобів комунікацій, 

оптимізації та автоматизації процесів в усіх без виключення сферах життєдіяльності, призвело до 

пошуку нових шляхів використанням інформаційно-комунікаційних систем в різних сферах діяльності 

суспільства. 

Найбільш широко інформаційні системи та технології використовуються у виробничій, 

управлінській і фінансовій діяльності, хоча почалися зміни у свідомості людей, зайнятих в інших 

сферах, щодо необхідності впровадження й активного застосування таких систем і технологій.   

Робота інформаційної системи пов’язана з обміном інформацією між її компонентами, а також 

системи з навколишнім середовищем. У процесі роботи персонал одержує відомості про стан системи в 

кожний момент часу, про досягнення (або не досягненні) заданої мети для того, щоб впливати на 

систему й забезпечити виконання управлінських рішень.  

Інформаційна система – це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотного 

інформаційного зв’язку певних об’єктів, засобів, фахівців, що беруть участь у процесі обробки 

інформації та виробленні управлінських рішень. Практично всі інформаційні системи в наш час 

організуються на основі засобів автоматики й обчислювальної техніки.  

Автоматизована інформаційна система – сукупність інформації, економіко-математичних 

методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначених для 

автоматизованої обробки інформації та прийняття управлінських рішень. 

Сучасне розуміння інформаційної системи припускає використання в якості основного 

технічного засобу переробки інформації персонального комп’ютера. 

Побудова в Україні інформаційного суспільства можлива за умови широкої інтеграції сучасних 

технологій автоматизованої обробки даних у всі сфери економіки, державного управління та суспільної 

діяльності. Це різко збільшує залежність реалізації життєво важливих інтересів осіб, суспільства та 

держави від належного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, за допомогою яких 

й забезпечується така реалізація. 

Отже, використання інформаційних систем та технологій у сучасному суспільстві вимагають від 

людей нових навичок, нових знань і нового мислення, покликаних полегшити адаптацію людини до 

умов і реалій комп’ютеризованого суспільства й забезпечити йому гідне місце в цьому суспільстві. 

Література: 

1.  Кіберзлочинність та відмивання коштів / Департамент фінансових розслідувань Державна 

служба фінансового моніторингу України 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела :  

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2013/20131230/tipolog2013.pdf 
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Актуальність проблеми. Вивчення цього питання є досить актуальним, адже протягом 

останніх років в Україні інноваційні технології надто швидко розвиваються, що сприяє науково-

технічному прогресу. Але існує і негативний аспект впровадження інформаційних технологій в 

економічну і соціальну сфери життєдіяльності людини. З’явився новий різновид протиправної 

поведінки – кіберзлочинність. Людство постало перед проблемою попередження даного виду 

злочинності та способів його профілактики. Для боротьби з такою специфічною формою злочинності 

необхідні належним чином підготовлені фахівці, які володіють спеціальними знаннями і здатні 

застосовувати їх для розкриття комп’ютерних злочинів. 

Постановка проблеми. Кібернетична злочинність має не лише правову і технічну, але і 

соціальну проблему, ефективне рішення якої вимагає, насамперед, системного підходу з розробки основ 

забезпечення безпеки життєво важливих інтересів держави, суспільства і громадянина в кіберпросторі. 

Під системою протидії кібернетичної злочинності прийнято розуміти взаємоузгоджену діяльність 

органів державної, виконавчої влади, організацій і підприємств усіх форм власності за такими 

напрямами:  

 дослідження, аналіз і оцінка кібернетичних загроз, форм і методів її організації, а також рівня 

кібернетичної безпеки в реальних умовах інформатизації держави і суспільства; 

  удосконалення чинного законодавства з питань кібернетичної безпеки відповідно до 

міжнародних норм на рівні ООН, НАТО, Інтерполу, Європейського Союзу та ін.;  

 здійснення ефективних заходів попередження, розслідування і протидії кібернетичним 

злочинам;  підготовка фахівців у галузі кібернетичної безпеки та боротьбі з кіберзлочинністю. 

Технічна складова всіх можливих видів злочинів є однаковою і не залежить від того, чи йде 

мова про злочини проти конституційних прав особи, майнових прав людини, злочинів в економічній 

сфері або проти громадської і державної безпеки. Виходячи з цього, технічна складова підготовки 

фахівців у галузі кібернетичної безпеки також є однаковою і не залежить від відомчих компетенцій у 

питаннях забезпечення кібернетичного захисту держави, суспільства і особи. Вплив інформаційних 

загроз на структури державної влади, які відповідальні за підготовку і ухвалення рішень, реалізація 

яких безпосередньо впливає на безпеку країни, може призводити до виникнення надзвичайних ситуацій 

в державі і суспільстві, значним збиткам із-за порушення функціонування систем зв'язку, контролю і 

управління та просочування інформації, яка містить державну таємницю. 

«Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки в Україні збільшується в середньому на 2,5 

тисячі щорічно» - повідомив начальник кіберполіції Сергій Демедюк.  

За словами С. Демедюка: «Департамент кіберполіції з кожним роком набуває більшого досвіду, 

напрацьовує методологію, отримує знання від зарубіжних партнерів».  

За статистикою у 2017 році поліція супроводжувала близько 7 тис. кримінальних проваджень, з 

них 4,5 тис. - виключно кіберзлочини. За 11 місяців 2017 роки було направлено в суд обвинувальні акти 

по 726 особам. Це відбувається тому, що українська законодавча база, що регулює питання існування 

кіберпростору і злочинів з використанням інформаційних технологій, недостатньо розроблена і 

впроваджена [1]. 

У зв’язку з різким переходом систем управління на ІТ-рішення почалася  нестача фахівців у 

сфері інформаційної безпеки. В Україні  дуже повільно йде підготовка відповідних кадрів. Це 

ускладнює ситуацію.  
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З урахуванням широкого використання можливостей кіберпростору для здійснення вже відомих 

і передбачених кримінальним кодексом злочинів, виникає необхідність удосконалення системи протидії 

кіберзлочинності, розмежування компетенцій правоохоронних і інших державних органів у питаннях 

вказаної протидії. З появою такої проблеми, між IT-спеціалістами і правоохоронцями постає питання  

підготовки відповідного персоналу. Головною метою освіти повинне стати формування розуміння 

неприпустимості комп’ютерних інцидентів і високої громадської небезпеки їх наслідків. Передусім, 

потрібна базова освіта у сфері IT-технологій. Але вона не повинна дублювати спеціалізовані курси 

системних адміністраторів і програмістів. 

Доцільно прислухатися до думок IT-спеціалістів при розробці відповідних нормативно-правових 

актів. Також корисними виявляються знання у сфері узагальнення матеріалів розслідувань і розгляду в 

судових інстанціях відповідних матеріалів, по яких ІТ-фахівці залучалися як експерти і консультанти 

[2]. Адже проблеми дослідження комп’ютерних інцидентів можна вирішити і вирішувати надалі за 

допомогою тісної взаємодії всіх зацікавлених представників держави і суспільства. 

Проблема підготовки кадрів для боротьби з кіберзлочинністю опрацьовується в Україні з кінця 

1990-х рр. Безумовно, позитивні тенденції у роботі над цим питанням є – деякі кіберзлочини вже 

викриваються. Проте статистика вітчизняних правоохоронців з викриття кіберзлочинів, неадекватна 

існуючим в Україні кіберзагрозам. Безумовно, в Україні за останні роки накопичено певний досвід 

протидії кіберзлочинності як у практичному, науковому і навчально-методичному плані. При всьому 

цьому головна проблема – підготовка кваліфікованих кадрів у цьому напрямі і забезпечення ними 

практичних підрозділів – з кожним роком все чіткіше набуває міжвідомчого характеру, оскільки сама 

кіберзлочинність з вузьковідомчого статусу реально виходить на рівень проблеми національної безпеки. 

Кіберзагрози набувають з кожним роком усе більш глобального характеру. 

Для того щоб мінімізувати прорахунки в боротьбі з кіберзлочинністю, необхідно визнати раніше 

допущені помилки і внести в уже існуючу стратегію зміни. Стосовно системи органів Національної 

поліції, основними проблемними питаннями формування відомчої кіберінфраструктури є: 

- відсутність чіткої стратегії створення і розвитку спеціалізованих підрозділів по боротьбі з 

кіберзлочинністю; 

- розрізненість зусиль практичних і навчальних підрозділів з питань підготовки відповідних 

кадрів; 

- відсутність резерву кандидатів для комплектування відповідних підрозділів і посад по лінії 

роботи; 

- відсутність належного представництва провідних фахівців практичних підрозділів на 

спеціалізованих науково-практичних заходах; 

- відсутність єдиного центру підготовки і перепідготовки кадрів для боротьби з 

кіберзлочинністю (оперативний склад, слідчі, експерти). 

За умов реформування системи вищої освіти в Україні організація такої підготовки є складним 

завданням, виконанню якого повинне сприяти створення системи цільової підготовки і перепідготовки 

фахівців у сфері протидії кіберзлочинності. 

Для ефективної протидії кіберзлочинності відомчих ініціатив уже недостатньо. Необхідна чітка 

централізована координація зусиль для забезпечення злагодженої взаємодії всіх зацікавлених суб’єктів. 

Для поліпшення ситуації необхідно проводити такі заходи: 

 сформувати реєстр фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю з-поміж управлінського 

апарату, науково-педагогічного складу, практичних працівників, випускників, що пройшли відповідну 

підготовку; 

 за підсумками роботи міжвідомчого науково-практичного заходу, куди необхідно 

притягнути провідних фахівців, має бути сформована робоча група з удосконалення державної стратегії 

боротьби з кіберзлочинністю; 

 має бути прийняте управлінське рішення про системний розподіл підготовки фахівців з 

цього напряму в конкретних ВНЗ за конкретними спеціалізаціями для слідчих, оперативних і 

експертних підрозділів; 

 необхідно або усунути дублювання в роботі оперативних підрозділів по боротьбі з 

кіберзлочинністю, або чітко встановити їх спеціалізацію; 

 в ідеалі має бути створене самостійне Центральне Управління по боротьбі з 

кіберзлочинністю в Україні. 

Зважаючи на специфіку діяльності МВС і СБУ, необхідно налагодити взаємодію між ними на 

етапах підготовки фахівців і проведення наукових досліджень, а в найближчій перспективі – вийти на 

рівень систематичного проведення спільних оперативно-тактичних навчань. 
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Висновки. Таким чином, ми можемо сказати, що боротьба з комп’ютерною злочинністю і 

кібертероризмом є одним з найважливіших завдань сучасності. Успішність протидії в цьому напрямі 

багато в чому визначається якістю підготовки фахівців з інформаційної безпеки. Удосконалення 

навчально-виховної роботи створює передумови для запобігання і попередження комп’ютерної 

злочинності, особливо, в молодіжному середовищі. 
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Боротьба кіберзлочинності неможлива без всебічного розуміння ефективного правового 

регулювання діяльності інформаційних мереж. Першим кроком до створення реально діючих 

механізмів, що сприятимуть зменшенню кіберзлочинності став розгляд взаємовідносин між мережами 

або їх користувачами та спричинені ними правові й соціальні труднощі, з якими стикаються 

правоохоронні органи та законодавці. 

На даний час комп’ютери відіграють вкрай важливу роль у різних сферах діяльності 

суспільства, виконуючи різноманітні функції як у роботі, так і в повсякденному життю. Прикладом 

можна взяти будь-яку приватну організацію, яка неможлива без надійної системи захисту комп’ютерної 

техніки. 

В Україні за останні 10 років зросла кількість користувачів Інтернет, тому що це доступно для 

кожного, і, звичайно, зручно. Інтернет забезпечує безмежний доступ до неймовірної кількості 

інформації, передачі різноманітних документів, файлів та будь-яких даних, здатність здійснювати 

банківські операції, грошові транзакції, розвивати торгівлю, біржі тощо.  

Соціальні мережі для багатьох людей стали цілим світом, але віртуальним, а це, можливо, і є 

однією із причин злочинності в цьому світі. 

На сьогодні віртуальний простір став місцем злочину та його інструментом. Для скоєння 

злочину не потрібно мати із жертвою особистий контакт. Найголовнішим інструментом злочинця є 

лише комп’ютер та доступ до інформаційних систем, де він, використовуючи відповідне програмне 

забезпечення, здійснює правопорушення. 

Розповсюдження вірусів, шахрайство, крадіжки коштів із банківських рахунків або електронних 

гаманців, викрадення персональної інформації. 

Загальна основа розвитку кіберзлочинності та вияснення головних проблем, що заважають 

ефективно та остаточно усунути або мінімізувати зазначені види злочинів. 

Термін «кіберзлочинність» у нормативних документах не визначений. Водночас сама концепція 

була сформована завдяки діяльності правоохоронних органів розвинутих країн Європи та світу і 

стосується злочинів у сфері комп’ютерної інформації та телекомунікації, незаконного обігу 

радіоелектронних і спеціальних технічних засобів, поширення неліцензованого програмного 

забезпечення для комп’ютерів, а також деяких інших видів злочинів [1, с. 332]. 

На сьогодні кіберзлочинність для України є більш небезпечною, ніж декілька років тому. Без 

глибокого розуміння правових питань регулювання інформаційних мереж боротьба з кіберзлочинністю 

– неможлива.  

Причинами розвитку кіберзлочинності є: 
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1. Найголовнішою причиною розвитку кіберзлочинності є велика прибутковість. Особи, які 

вчиняють злочин внаслідок окремих кіберзлочинів отримують величезні гроші, а якщо вести мову про 

невеличкі афери, з невеликими сумами грошей, то вони відбуваються майже кожної миті.  

2. Технологічні причини – це, ті які проявляються в технічній простоті вчинення 

кіберзлочинів. Професійні хакери можуть обходити будь-який захист і замаскувати всі сліди 

вторгнення. 

3. Підрунтям функціонування та розвитку кіберзлочинності є соціальні чинники. 

Передусім це зміни в суспільному житті, спричинені науково-технічним прогресом, пов’язані зі 

всебічною комп’ютеризацією суспільства, а також із формуванням інформаційного простору, 

заснованого на використанні комп’ютерів. 

4. Політичні причини, що проявляються в недостатній обізнаності уряду країни щодо 

можливих суспільних наслідків кіберзлочинності. 

Ще одним важливим чинником у розвитку кіберзлочинності є психологічний, зумовлений 

особливостями механізму віртуального простору. У повсякденному житті наявні якісь інструменти 

стримування, а у віртуальному світі – злочинці не бачать своїх жертв, яких вони обрали для нападу. З 

цього можна зробити висновок, що набагато простіше красти в тих, кого не бачиш, до кого не потрібно 

торкатися або застосовувати неправомірні дії у вигляді завдання фізичної шкоди, кровопролиття або 

інших небезпечних діянь.  

Для кіберзлочинів характерні такі особливості: 

• анонімність злочинця – це реальна можливість залишитися на відстані багатьох тисяч 

кілометрів від своєї жертви. Також це зумовлює складність виявлення та розслідування кіберзлочину, 

тому що особа скоює злочин за допомогою комп’ютера, будь-які візуальні ознаки правопорушника 

відсутні, окрім IP-адреси, яка навряд буде справжньою, оскільки зараз є безліч програм у відкритому 

доступі, функцією яких є змінювати адреси персонального комп’ютера, мінімальна можливість 

наявності свідків; 

• складність виявлення та розслідування кіберзлочинів, оскільки злочин вчинений з 

допомогою електронно обчислюваної машини, а в кожної з них є своя адреса в мережі Інтернет; 

• значні збитки навіть від одного злочину. Наприклад, якщо йдеться про камкординг, то в 

цьому разі збитки від одного злочину можуть становити сотні тисяч, а то й мільйони доларів; 

• складність доведення в суді згаданих злочинів полягає в такому: злочинець може скоїти 

злочин не зі свого комп’ютера або будь-якого іншого технічного засобу, або просто може прибрати ці 

докази шляхом руйнування знаряддя злочину. 

Сказане вище свідчить, що розв’язання проблеми потребує вдосконалення нормативно-правових 

актів, які є підґрунтям єдиної державної політики забезпечення інформаційної (кібернетичної) безпеки 

та її реалізації. Спочатку для здійснення цієї мети є визначення кібернетичної безпеки як самостійної 

сфери національної безпеки. Цей крок дасть змогу формувати засади державної політики у сфері 

забезпечення кібернетичної безпеки України шляхом визначення основних реальних і потенційних 

загроз національній безпеці кібернетичного характеру, основних напрямів державної політики та 

основних функцій суб’єктів щодо забезпечення національної безпеки в цій сфері. Потім потрібно 

внести зміни до чинних нормативно-правових актів, які визначали б такі основоположні поняття, як 

«кібернетична безпека (кібербезпека)», «кібернетичний простір (кіберпростір)», «кібернетична 

злочинність (кіберзлочинність)», «електронний доказ (електронний речовий доказ)» тощо. Разом з цим 

із визначенням родового об’єкта злочинів у сфері використання ЕОМ, систем, комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку пов’язана ще одна проблема – найменування злочинів, які посягають на цей 

об’єкт. У законодавстві ці злочини визначені як «злочини у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку». У наукових джерелах все частіше 

використовується термін «комп’ютерні злочини». Видається, що достатньо поширене розуміння 

комп’ютерних злочинів як таких, що вчиняються з використанням комп’ютерної техніки або стосовно 

комп’ютерної інформації, є неправильним, адже не дає змоги висвітлити їхню сутність, специфіку та 

відрізнити від інших злочинів, у яких комп’ютер є лише знаряддям, засобом або предметом. 

Розглядаючи це питання, насамперед слід розмежувати поняття «комп’ютерні злочини» та 

«злочини, пов’язані з комп’ютерною технікою». Ми можемо погодитися з науковою позицією давати 

різні визначення комп’ютерних злочинів з точки зору кримінально-правової охорони і з точки зору 

криміналістичної. Зрозуміло, що остання група більша за обсягом, до неї належать діяння, у яких 

комп’ютер є предметом, знаряддям або засобом вчинення злочину. Виокремлення цієї групи має 

значення для криміналістики у сенсі специфіки методики розслідування. Кіберзлочини є новим видом 

суспільно небезпечних діянь, і визначення їх необхідно давати з урахуванням ознаки, яка є основою 

чинної класифікації злочинів. Відомо, класифікація – це розподіл предметів будь-якого роду на 
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взаємопов’язані класи згідно з найістотнішими ознаками, властивими предметам цього роду. Важливою 

ознакою злочинів є їх об’єкт. Класифікація за родовим об’єктом – це системоутворюючий фактор 

сукупності норм Особливої частини КК України. Тому визначення комп’ютерних злочинів має 

конструюватися на основі специфічних ознак їх родового об’єкта. Розглянувши суспільні відносини, 

яким завдається шкода в результаті вчинення комп’ютерних злочинів, можна сформулювати й саме 

поняття «комп’ютерні злочини» – як суспільно небезпечні, протиправні, кримінально карані, винні 

діяння, які завдають шкоди інформаційним відносинам, засобом забезпечення нормального 

функціонування яких є ЕОМ, автоматизовані системи, комп’ютерні мережі або мережі електрозв’язку. 
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В структурі Національної поліції основний обов’язок протидії кіберзлочинності покладено на 

підрозділи кіберполіції. Однак вказані підрозділи не наділені необхідним спектром повноважень, які 

надавали б їм право повноцінно здійснювати протидію злочинам, що вчиняються у кіберсфері. Зокрема 

вказані підрозділи не наділені функцією розслідування кримінальних проваджень по фактам вчинення 

таких злочинів. Виходячи з зазначеного, у ході протидії кіберзлочинності силами органів та підрозділів 

НП України, виникає необхідність поєднання зусиль підрозділів кіберполіції та органів досудового 

розслідування.  

Успішне виконання зазначених завдань стає можливим завдяки організації належного рівня 

взаємодії між цими. Потреба у такій взаємодії, насамперед, зумовлена наявністю у кожного із суб’єктів 

притаманних лише їм сил, засобів та методів діяльності [1]. 

Для ефективного розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної 

власності з використанням мережі Інтернет необхідна чітка співпраця всіх суб’єктів, причетних до 

досудового розслідування. Така співпраця майже не можлива без належної її організації. 

Взаємодія між слідчими та оперативними підрозділами органів Національної поліції 

регламентується Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним 

процесуальним кодексом України та Інструкцією з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженою наказом МВС України 

від 07.07.2017 № 575.  

На нашу думку, окремо слід зупинитися на положеннях розділу XV Інструкції з організації 

взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні.  
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По-перше, у цьому розділі Інструкції визначено, що досудове розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку здійснюється слідчими, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних 

правопорушень зазначеного виду [2]. 

Забезпечити виконання вказаного пункту інструкції на практиці неможливо оскільки у 

відділеннях (відділах) територіальних органів Національної поліції відсутні слідчі , які спеціалізуються 

на розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеного виду. Така ситуація випливає в першу чергу 

з причин відсутності спеціалізації в підготовці працівників органів досудового розслідування у закладах 

вищої освіти (далі ЗВО) МВС України. У структурі ЗВО МВС України спеціалізація працівників поліції 

зосереджена лише на процесі підготовки працівників оправних підрозділів кримінальної поліції 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – фінансово-економічна безпека; 

Одеському державний університет внутрішніх справ – підрозділи протидії наркозлочинності тощо). 

Підготовкою фахівців для підрозділів кіберполіції займається факультет № 4 Харківського державного 

університету внутрішніх справ. Випусковою кафедрою цього факультету є кафедра кібербезпеки. 

Крім того, відповідні кафедри існують лише в Одеському державному університеті внутрішніх 

справ (кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення) та Національній академії внутрішніх 

справ (Кафедра інформаційних технологій та кібернетичної безпеки). 

В.Б. Чередниченко та І.А. Кулик розглядаючи питання визначення напрямків підготовки 

фахівців з кібербезпеки для поліції України, пропонують готувати офіцерів поліції за спеціальністю 

«Кібербезпека» по двох спеціалізаціях, які можна умовно назвати як оперативно-розшукова та 

аналітично-експертна [3, с. 307]. Однак, на нашу думку, існуюча нормативна база не надає можливості 

на належному рівні здійснювати заходи, направлені на забезпечення питань кібербезпеки, що покладені 

на підрозділи НП України тальки можливостями підрозділів кіберполіції. Тому на сьогодні існує 

необхідність підготовки фахівців за спеціальністю «Кібербезпека» також за слідчою спеціалізацією.  

Крім того, у вказаних підрозділах залишається досить великим процент некомплекту слідчих 

(близько 16 %). Також на рівень організації взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами 

Національної поліції під час розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної 

власності з використанням мережі Інтернет негативно впливає значне навантаження на слідчих з 

моменту прийняття КПК України в 2012 році, в деяких регіонах таке навантаження доходить до 500 

кримінальних проваджень на слідчого. 

По-друге, положеннями цього розділу визначено вимоги до матеріалів оперативної розробки в 

яких зафіксовано фактичні дані про кримінальні правопорушення. Зокрема зазначено, що матеріали 

оперативного підрозділу, у тому числі Департаменту кіберполіції Національної поліції України, його 

структурного підрозділу, який діє за міжрегіональним принципом, де зафіксовано фактичні дані про 

кримінальні правопорушення, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає 

використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, що направляються 

до слідчого підрозділу для початку та здійснення досудового розслідування, мають містити: 

1) письмове пояснення заявника, в якому зафіксовані відомі заявнику дані про вчинення 

кримінального правопорушення з відповідними додатками, що містять відомості, які підтверджують 

його вчинення (роздруківки або скріншоти (програмне фотографування зображення з екрана монітора) 

вікон програм), а також у разі наявності документи, що підтверджують право власності потерпілого на 

комп’ютерну інформацію та інформацію, що передається мережами електрозв’язку, чи програмно-

технічні засоби; 

2) установлені ідентифікаційні дані про використані електронно-обчислювальні машини 

(комп’ютери), системи та комп’ютерні мережі та мережі електрозв’язку (логін і пароль для доступу до 

мережі Інтернет, IP-адреса, WEB-адреса, номер абонента мережі електрозв’язку чи номер телефону, за 

допомогою яких було здійснено такий доступ, тощо) [2]. 

По-третє, визначено особливості утворення СОГ за участю оперативних працівників 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України, його структурних підрозділів, які діють за 

міжрегіональним принципом, для розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання 

комп`ютерів, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, яке здійснюється за спільним 

наказом керівників органу досудового розслідування та Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України. Старшим СОГ при цьому визначено слідчого, якого керівником органу досудового 

розслідування визначено здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення [2]. 

По-четверте, зазначається, що керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України, його структурного підрозділу, який діє за міжрегіональним принципом, оперативний 

працівник якого включений до складу СОГ або за матеріалами якого розпочато кримінальне 
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провадження, забезпечує взаємодію з органом досудового розслідування Національної поліції України, 

який здійснює розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії [2]. 

Щодо останнього пункту також виникає багато запитань. Зокрема, існуюча структурно-штатна 

побудова підрозділів кіберполіції не дає можливості організувати взаємодію цих підрозділів під час 

розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності з використанням 

мережі Інтернет на рівні міжрегіональних підрозділів кіберполіції, оскільки в структурі відділів 

протидії кіберзлочинам в областях вказаною лінією роботи займається 1-2 працівники. Такий стан 

речей дуже негативно впливає на рівень організації взаємодії між вказаними підрозділами. Крім того, 

виникає проблема налагодження взаємодії таких працівників зі слідчими у разі розслідування злочинів 

слідчими територіальних підрозділів НП України, які розташовані на віддаленій відстані від обласних 

центрів в яких розташовані відповідні відділи протидії кіберзлочинам. 

Виходячи з зазначеного, на сьогодні, вбачається за доцільне збільшення штату працівників 

підрозділів кіберполіції, а також територіального їх розгалуження на території оперативного 

обслуговування кущовим способом з підпорядкуванням відділу протидії кіберзлочинам у відповідній 

області. 
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Поширення інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства, залежність людства від 

автоматизованого задоволення власних потреб засобами автоматизованого адміністрування фактично 

виключає людину з кола суспільних зв’язків, призначаючи їй місце «гвинтика» у системі «машинного 

управління». Посилення інформаційно-кібернетичного навантаження особливо гостро позначається на 

молоді. Нездатність молодої людини фільтрувати інформаційні потоки, що її оточують, неготовність 

біологічної структури тіла адекватно реагувати на зростаючу кількість випромінювань, позначаються не 

лише на неспроможності знизити психологічне перевантаження й скеровувати власним життям у 

напрямі розвитку, але й просто не залишають часу для можливого реагування. Щоб зорієнтуватися в 

навколишньому світі, людина повинна виділити з єдиного потоку інформації те, що є необхідним для 

життєзабезпечення. Таким чином, будучи матеріальною системою, людина буде співорганізуватися з 

навколишнім світом і собі подібними. Для виконання свої функцій свідомість людини повинна 

виконувати як стратегічні, так і тактичні завдання. Тому питання стратегії повинні вирішуватись 

здібностями, вищими за рангом, аніж питання тактики. Важливо врахувати, що у даному процесі 

повинні приймати участь усі вісім елементів свідомості, що окреслені в соціоніці: реалії світу; 

існування об’єктів і явищ об’єктивного світу; їх просторове розташування; співвідношення існування 

об’єктів і явищ; механізм взаємодії матеріальних об’єктів; способи їх освоєння; енергетичні процеси, 

що відбуваються в об’єктивному світі; їх співвідношення.  

Становлення та розвиток суспільства супроводжувалося накопиченням знань про психологію 

людини, її типи, особливості поведінки. Врахування індивідуально-психологічних властивостей 

людини у практиці формування засади правових та організаційних засад кібербезпеки дозволяє за 

допомогою надійних методів визначення індивідуально-психологічних особливостей людини (типу 
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індивідуальності) в виявляти схильність,психологічну готовність та механізми управління 

кіберзалежністю осіб. Соціоніка як наука, вивчаючи індивідуально-психологічних особливості, стійкі 

типи мислення та поведінки людини демонструє як за допомогою врахування взаємовпливів осіб одна 

на одну, врахування закономірностей енерго-інформаційного обміну між людьми дозволяє особистості 

творчо розкриватися та нейтралізувати негативні впливи кіберсередовища.  

Виявлення психологічно більш вразливих типів, формування сприятливого клімату в родині, 

колективі допомагає уникати негативним наслідкам суспільно-інформаційного перевантаження, 

опанувати техніку безпеки стресу, гармонізувати відносини в сім’ї, на роботі, у колі знайомих, що 

особливо гостро позначається в кіберсередовищі. Іншою проблемою якого є дуалізм недорканості та 

постійного контролю: з одного боку при бажанні з’являтися інкогніто людина нехтує застережними 

засобами, а з іншого чітка ієрархічність та прозорість інформаційних систем дозволяє чітку 

ідентифікацію всіх учасників.  

Прямою протилежністю кіберсередовищу є використання інтегрованої системи соціоніки як 

теорія управління, менеджменту людських спільнот, педагогіки, профорієнтації, профілактики 

негативних сімейних відносин, психогігієна праці, медицини, практика парламентаризму, дипломатії, 

політики, творчості і, водночас, орієнтації на повсякденне життя через її порівняльну простоту 

оволодіння. Розуміння того, що кожна особистість індивідуальна, неповторна, своєрідна, проте наділена 

рисами, як можуть бути притаманні. При такому навантаженні людина взаємодіє з оточуючим 

середовищем в оптимальному енергозберігаючому режимі. Це не означає, що людина не може 

виконувати інші завдання, – може, але в такому разі їй доведеться понести значні енергозатрати, що не 

може тривати безкінечно довго. Знання соціоніки є психологічною підготовкою для виконання вимог 

психогігієни. В загальному вигляді ці вимоги зводяться до створення і підтримки оптимальних умов 

функціонування психіки. 

Децентралізація внутрішніх процесів управління в Україні визначила структурні трансформації 

у адміністративній ієрархії влади (загально державний, регіональний  рівні та самоврядування в 

громадах) та сприяла посиленню вимог щодо кібербезпеки в силу збільшення масиву даних та 

посилення залежності учасників суспільних відносин від інформації, що надходить з глобальної мережі. 

Специфічний характер функцій, повноважень органів влади та управління визначають умови 

підготовки, прийняття та реалізації ними управлінських рішень. Сучасні механізми розвитку територій 

обумовлені посиленням ролі та діяльністю інших учасників суспільно-економічних процесів 

(міжнародних інституцій, агентів змін на території, окремих громадян та їх об’єднань тощо), [5, с. 420]. 

При цьому найвищих показників результативності управлінської діяльності досягають громади, де 

сформовано засади взаємодовіри, тісної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, 

бізнесу та мешканців територій на основі інтегрованого динамічного об’єднання людино-машинних 

систем. 

При визначенні стратегії розвитку сільських територій ОТГ слід виходити з того, що 

пріоритетним напрямком їх діяльності є багатофункціональний розвиток територій через гармонізацію 

взаємодій всіх рівнів. Як показали дослідження Міністерства аграрної політики та продовольства 

України і Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (системи НААНУ), 

Житомирського національного агроекологічного університету механізмом відродження територіальних 

громад та забезпечення засад продовольчої, економічної, інформаційної та енергетичної безпеки є 

практична реалізація ідеї «Родова садиба» (на теренах України відроджено понад 100 населених пунктів 

(родових поселень), започаткованих на принципах родових садиб. Згідно проекту концепції Державної 

цільової програми «Родова садиба», яка тричі (при різних урядах) у 2009, 2014 та 2017 роках 

розглядалась Кабінетом Міністрів України і направлялась (за його дорученнями) на розгляд 

відповідним міністерствам, відомствам і НААНУ (Національній академії аграрних наук України) для 

розгляду і внесення пропозицій. Вказаний проект був підтриманий міністерствами і відомствами, а 

також аграрною наукою (НААНУ). З 2017 р. розвиток родових садиб вивчало Міністерство юстиції 

України,вбачаючи в цій ідеї механізм профілактики злочинності, в тому числі й в кіберпросторі , [3, с. 

120]. Міністерства і відомства проводили відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу у вигляді 

громадських слухань, круглих столів, міжнародних науково-практичних конференцій, фестивалів на 

різних рівнях: сільрада, райдержадміністрація і райрада, облдержадміністрація та облрада, наукові 

установи, ВНЗ Вищі навчальні заклади). Розвитком процесу розуміння, державними органами 

управління найвищого рівня та наукою і освітою, надзвичайної важливості для держави, населення 

нашої країни, а також розвитку сільських територій стало затвердження Міністерством науки та освіти 

України двох навчальних програм для аграрних ВНЗ: «Планомірний розвиток сільських територій», 

«Родова садиба». Для вивчення цих навчальних програм був написаний і виданий навчальний посібник 
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«Родова садиба», рекомендований до друку Вченою радою Житомирського національного 

агроекологічного університету у травні 2017 року [1–5]. 

Проектом концепції Державної цільової програми «Родова садиба» як, до речі, і проектом 

Закону України «Про родові садиби і родові поселення» (який вивчався в принципі ННЦ «Інститут 

аграрної економіки» у 2011 році і був підтриманий та досліджувався Національним університетом 

«Одеська юридична академія» (отримана позитивна оцінка) на предмет правильного формування 

даного законопроекту як юридичного документу) визначено, що кожен громадянин України має право, 

при бажанні, отримати 1 га землі для облаштування родової садиби. Безоплатно. В постійне або довічно 

успадковане користування (присутнє в попередньому Земельному кодексі). Без права продажу. З 

правом передачі лише в спадок.  

Крім інформаційного очікуються й соціально-економічні та екологічні ефекти розвитку. [4, с. 

160]. Активізація механізмів управління розвитком об’єднаних територіальних громад дозволить 

забезпечити вибір ефективних механізмів управління розвитком громад шляхом залученням приватних 

інвестицій, активізація активності підприємців, розвиток стратегічних сфер громад та підвищення їх 

конкурентоспроможності.  

Таким чином, ставка на самоорганізацію розвитку сільських територій через поширення 

родових садиб та родових поселень, практику публічного управління через діяльність громадських 

організацій зареєстрованих на території, організацію виробничих процесів та забезпечення потреб 

населення через діяльність обслуговуючих кооперативів та споживчих товариств засвідчила досягнення 

соціально-еколого-економічного синергетичного ефекту у системній діяльності територіальних громад. 
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Розвиток сучасних інформаційних технологій, удосконалення виробництва і розширення сфери 

застосування новітньої кібернетичної техніки дали можливість зародження специфічного, складного 

виду злочинних діянь, де комп’ютерне оснащення та електронна інформація є об’єктом протиправного 

посягання. Злочини у сфері комп’ютерних технологій являють собою одне із складних антисоціальних 

явищ у суспільстві. Грамотне розслідування злочинів, зокрема протиправних дій, пов'язаних з 

використанням високих комп’ютерних технологій – одне з ключових питань для будь-якої держави, у 

тому числі й для України [1].   

Проте, практика свідчить, що правоохоронні органи та суди в питаннях кримінального 

провадження щодо кіберзлочинів часто діють за старими, усталеними практиками, що в даному 

випадку не сприяє зібранню доказової бази чи об’єктивного вирішення справи. Правоохоронні органи 

часто просто не володіють відповідним рівнем знань та належної підготовки для правильної 
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кваліфікації кіберзлочинів і початку ефективного їх розслідування, тому, при отриманні інформації про 

вчинення злочину даного виду зволікають із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру 

досудових розслідувань. З врахуванням наявних проблем діяльності судових та правоохоронних органів 

у сфері боротьби з кіберзлочинністю, вирішення чи подолання цих проблем має бути першочерговою 

справою [2].  

Вагомий внесок у розвиток цього напряму кримінальної процесуальної науки внесли такі 

науковці як: Д.С. Азаров, М.В. Карчевський, Н.А. Розенфельд, В.Б. Вехов, Ю.В. Гаврилін, 

А.В. Касаткін, В.Є. Козлов тощо. 

У вирішенні організаційних питань забезпечення початкового етапу розслідування злочинів у 

сфері інформаційних комп’ютерних технологій, під час слідчих (розшукових) дій має застосуватися 

тактика, яка має свої особливості на відміну від традиційних видів злочинів, зокрема: 

 а) підготовчий етап має складатися з двох стадій: до виїзду на слідчий огляд та дії на місці події 

до початку робочого етапу. Особлива роль на цьому етапі повинна відводитися оперативно-розшуковій 

діяльності правоохоронних органів та формуванню складу робочої групи, яка виїжджатиме на слідчу 

дію; 

 б) робочий (дослідний) етап повинен включати загальний огляд (статичну) та детальну 

(динамічну) дії. Чільне місце на цьому етапі відводиться роботі спеціалістів з електронними 

документами, які можуть нести доказову інформацію про скоєний злочин;  

 в) на заключному етапі проведення слідчої (розшукової) дії має відбуватися не лише грамотне 

оформлення належних процесуальних документів, а й правильність вилучення виявлених речей та 

предметів доказового значення, а також поводження з електронними носіями інформації [3]. 

Початковий етап розслідування комп’ютерних злочинів, вимагає належного відношення до 

підготовки та відкриття кримінальних проваджень, пов’язаних з інформаційними технологіями. 

Особлива роль на цьому та інших етапах розслідування відводиться формуванню висококваліфікованої 

слідчої та оперативно-розшукової групи. Недоцільно, щоб спеціалістами у зазначеній категорії  

злочинів,  для проведення процесуальних заходів були запрошені особи зі сторони, оскільки вони не 

вболівають за результативність справи. Осередком сформованої групи спеціалістів, мають бути штатні 

фахівці у сфері високих технологій. Понятими слід запрошувати осіб, які б хоч мінімально володіють 

знаннями операційних комп’ютерних систем, але не з числа суб'єктів потерпілої сторони, щоб не 

наразити слідство на самого злочинця або іншу зацікавлену особу [4]. 

Для ефективного проведення процесуальних слідчих заходів слідчо-оперативна група повинна 

мати необхідне технічне оснащення. На даний момент, доцільно, паралельно з традиційними 

криміналістичними валізами, запровадити спеціалізоване науково-технічне спорядження для виявлення, 

фіксації та відбору інформаційних слідів на місці вчинення злочину. Аналіз практики засвідчує, що з-

поміж технічних засобів, що використовується при проведенні окремих слідчих розшукових дій у 

злочинах з комп’ютерних технологій, найбільш використовуваними є: фотографування, близько – 40 % 

та відеозапис  – 28 %. Спеціалізоване під комп’ютерну техніку і програмне забезпечення оснащення 

використовується у 9% випадків, а пошукове обладнання для виявлення інформації і вплив на неї, у 2 % 

випадків [5]. 

 У рамках дотримання процесуальних норм, окрім традиційного ведення протоколу допиту, 

доцільно використовувати інші технічні засоби фіксації інформації (аудіо-, відеозаписуючі пристрої). 

Разом з тим на стадії вільної розповіді допустимо слідчому призупиняти допитуваного суб’єкта за 

умови використання ним комп’ютерно-технічної термінології, тощо з метою уникнення непорозумінь і 

неточностей при оформленні процесуального документа, а також неправильного сприйняття слідчим 

окремого факту події, що розслідується. Особливо  це може стосуватися допиту операторів, 

програмістів-комп’ютерників, системників, персоналу який обслуговує комп’ютерне забезпечення 

тощо. 

 Логічне завершення розслідуваного злочину у сфері інформаційних комп’ютерних технологій 

залежить від своєчасного і грамотного проведення необхідних експертиз. Окрім традиційних: 

дактилоскопічних, трасологічних, фоноскопічних, фінансово-економічних, техніко-криміналістичних 

експертиз документів тощо, важливе значення має судова комп’ютерно-технічна експертиза, різновид 

класу інженерно-технічних експертиз. Основу цього виду експертиз становить вирішення 

діагностичних та ідентифікаційних питань, що ставлять перед експертом. Вони сприяють розв’язанню 

таких розшукових завдань: встановленню факту знаходження пошукової інформації на технічних 

носіях, які представлені на експертизу; отримання розшукової інформації про професійні якості 

злочинця [6].  

 Зважаючи на швидкий технічний та технологічний прогреси, розкриття кіберзлочинів в Україні 

знаходиться на досить низькому рівні, оскільки методи розкриття даних злочинів, є досить застарілими. 
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Потрібно вдосконалювати, на основі міжнародного досвіду, та застосовувати нові методики для 

розслідування та розкриття кіберзлочинів. Органи досудового розслідування мають іти в ногу з 

прогресом, адже в процесах глобалізації, розкриття кіберзлочинів, є гарантом формування 

постінформаційного суспільства. 
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Україна поступово нагромаджує важливий досвід у захисті власної ІТ-інфраструктури від 

кіберзагроз сучасності та протидії проявам кібертероризму. Утім протистояти фізичному руйнуванню 

технічних засобів, дезорганізації роботи інформаційних систем і мереж, порушенню функціонування 

об’єктів нападу, а також протиправній діяльності соціальних інженерів в умовах інтенсифікації 

кібервтручань з дня на день стає все важче.  

Одна з головних причин цих негараздів полягає в незадовільному кадровому забезпеченні 

відомств відповідними фахівцями у сфері інформаційної безпеки. Отже, одну із суттєвих загроз 

вітчизняним установам і відомствам становить відчутна нестача професіоналів з інформаційної та 

кібербезпеки, здатних [1]: 

 відшукувати, виявляти, збирати інформацію про ІТ-системи й мережі протиборчих сторін, а 

також про технології та засоби їхнього впливу на власну інформаційну сферу; 

 виявляти ознаки стороннього кібервпливу й моделювати можливі ситуації такого впливу, 

прогнозуючи відповідні наслідки; 

 протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих сторін у власні ІТ-системи й мережі, 

забезпечуючи стійкість їхньої роботи, а також відновлення нормального функціонування після 

вчинення кібернападів тощо. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

функціонування національної системи кібербезпеки на законодавчому рівні забезпечується 25 

напрямками діяльності [2]. Серед них чільне місце приділяється процесу підготовки фахівців освітньо-
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кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра за державним замовленням в обсязі, необхідному для 

задоволення потреб державного сектору економіки, а також за небюджетні кошти, у тому числі для 

підвищення кваліфікації та проведення обов’язкової періодичної атестації (переатестації) персоналу, 

відповідального за забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури, з урахуванням 

міжнародних стандартів. 

З метою отримання найбільш ефективних результатів, для проведення теоретичного та 

практичного навчання необхідно залучати провідних фахівців, які мають достатній практичний досвід у 

галузі кібербезпеки.  

При навчанні та підвищенні кваліфікації фахівців слід приділити особливу увагу вивченню 

наступних питань [3]: 1) теоретичні та практичні питання автоматизованої обробки інформації та основ 

побудови інформаційно-комунікаційних мереж; 2) теоретичні та практичні питання захисту інформації, 

зокрема, методів виявлення каналів витоку інформації та блокування загроз інформаційній безпеці; 3) 

принципи класифікації автоматизованих систем і утворення стандартних функціональних профілів 

захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу; 4) світовий досвід протидії 

кіберзлочинності та характерних методів вчинення кібератак; 5) англійська мова на рівні не нижче B2 

(Upper-intermediate); 6) законодавство України у сфері електронних комунікацій, захисту інформації, 

інформаційної та кібербезпеки, міжнародні нормативно-правові акти з цих питань. 

В рамках вирішення задачі захисту технічних систем і об’єктів було сформульовано комплекс 

формальних методів, моделей, алгоритмів, на основі яких було побудовано програмні прототипи, що 

реалізують різні інтелектуальні механізми захисту [4]: 1) виявлення аномальної активності і явних атак; 

2) проактивне попередження атак і перешкоджання їх виконанню; 3) активне реагування на дії 

зловмисника шляхом автоматичної реконфігурації компонентів захисту для відображення його дій в 

реальному масштабі часу; 4) збір інформації про стан технічної системи, об’єкта і її аналіз за рахунок 

механізмів обробки і злиття інформації з різних джерел; 5) адаптації політики безпеки до наступного 

вторгнення і посилення критичних механізмів захисту; 6) моніторинг функціонування мережі і 

контроль коректності поточної політики безпеки; 7) приховування важливих ресурсів і процесів, 

«заманювання» зловмисника на обманні компоненти з метою розкриття, локалізації і уточнення його 

цілей та векторів атак, рефлексивне управління поведінкою зловмисника; 8) виявлення мети 

проникнення та визначення основної цілі (вузла) даного проникнення; 9) класифікація та механізм 

атаки. Необхідною умовою підготовки компетентних фахівців у галузі кібербезпеки (спеціаліста з 

тестування на проникнення у систему чи локальні мережі) є наявність навчальної лабораторії як 

сукупності спеціалізованого програмного та апаратного забезпечення, об'єднаного мережними 

комунікаціями.  

Лабораторія повинна мати свою окрему мережу для максимального приближення до реальних 

умов, тобто йде мова про мережу в мережі. У цій мережі необхідно передбачити віртуалізовані сервери, 

а також сервери під управлінням ОС UNIX/LINUX та ОС WindowsServer.  Дана мережа повинна мати 

вразливості, такі як і звичайні мережі у компаніях (наприклад, неоновлене програмне забезпечення 

(ПЗ), встановлене ПЗ із порушенням політик безпеки). 

У процесі навчання студентам рекомендовано використовувати комп'ютери під управлінням ОС 

сімейства UNIX/LINUX. Це обумовлено тим, що основні засоби для проведення кібератак є лише на 

цих ОС і, в основному, вони є жертвами направлених кібератак. Крім того, має місце зручне 

використання засобів проведення кібератак і відносна «легкість» та швидкість ОС даного типу в цілому. 

Засоби для проведення кібератак також можна встановити  на ОС сімейства Windows.   

Концепція  виконання лабораторних робіт полягає у тому, що студенти зі своїх комп'ютерів 

будуть "атакувати" внутрішню мережу лабораторії. Таким чином, вони зможуть знаходити і 

використовувати вразливості сучасного ПЗ, а також вчитимуться використовувати інструменти для 

вторгнення у локальну мережу. Така практика повинна дати студентам розуміння "слабких місць" ПЗ, а 

також те, як цю вразливість можна усунути у подальшому. 

Основними компонентами програмного, технічного та організаційного забезпечення навчальної 

лабораторії є: 
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1. Програмно-апаратне забезпечення. Доцільним є використання ОС KaliLinux 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Kali_Linux), поскільки у ній вже встановлена величезна кількість 

інструментів для атак. Локальна мережа лабораторії повинна складатися із наступних  компонентів: а) 

декілька веб-серверів Unix\Linux, WindowsServer; б) один сервер віртуальний (можна використовувати 

ESXI VMWare або HyperV); в) декілька маршрутизаторів (шлюзів Unix\Linux); г) 2 робочі станції на ОС 

Windows; д) 1 файловий сервер, доцільно на OC FreeBSD або будь якій ОС сімейства Linux. 

2. Можливі вектори атак: а) локальні мережі; б) веб-системи; в) локальне програмне 

забезпечення; г) апаратне забезпечення. 

3. У якості базового ПЗ для кібератак може використовуватись: а) nmap (сканер портів); б) 

metasploit (набір експлоітів та бібліотек для проникнення); в) acunetix web vulnerability scanner (сканер 

вразливостей у веб-системах); г) softice (відладчик рівня ядра системи). 

4. Із апаратного забезпечення слід виділити сервер для віртуалізації, потужність якого повинна 

буди достатньо великою.   

5. Теоретичне забезпечення навчального процесу повинно містити: а) огляди останніх виявлених 

вразливостей; б) варіанти протидії вразливостям; в) моніторинг стану кіберзагрози у світі; г) найкращі 

практики (типу "Best Practices") компаній світових лідерів із кіберзахисту; д) ознайомлення студентів із 

базовими поняттям та роллю "політики безпеки". Виявлення останніх загроз у світі (наприклад, у 

листопаді 2018 року вірусу-вимагача «Ransomware 01001» та останньої модификації «Ransomware 

Dharma») показує, що поняття «політики безпеки» виходить на перший план. Дані загрози є 

«пасивними», тобто не можуть проникнути у периметр локальної мережі без дій користувача, 

проявляється «людський фактор».   

6. Лабораторні роботи формуються відповідно до можливостей власної мережі з максимальним 

наближенням до реальних умов. Базова структура комплексу лабораторних робіт може бути реалізована 

за наступним сценарієм: а) обирається вектор атаки; б) обирається інструмент для вчинення атаки; в) 

проводиться атака на обраний об’єкт; г) детально аналізується вразливість (у разі успіху); д) 

обираються методи усунення даної вразливості; е) проводиться усунення вразливості; є) здійснюється 

повторна атака на попередній об’єкт вже із усуненою вразливістю; ж) проводиться закріплення даного 

результату у разі невдалої атаки (в протилежному випадку повертаємось до пункту «г»). 

Висновок. Визначені заходи нададуть змогу дотримуватись системного підходу у формуванні 

компетентних фахівців в галузі кібербезпеки. 
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В епоху інформаційної війни інформація являє собою об’єкт, за володіння яким ведеться 

запекла боротьба та об’єкт, який повинний бути ретельно захищеним. 

Інформаційно-аналітична розвідка – це діяльність уповноважених на те структур для проведення 

роботи в сфері виявлення, оцінювання, прогнозування різних соціальних процесів, подій, заходів на 

основі відомостей, переважно одержуваних з відкритих джерел, а також тих, що видобуваються 

розвідкою інших видів, як правило агентурою або комп’ютерною розвідкою [1]. 

Дана робота проводиться багатьма країнами в світі, які мають для цього відповідне матеріально-

технічне забезпечення. На сьогодення лідерами в інформаційно-аналітичній роботі виступають провідні 

країни світу в галузях комп’ютерних технологій, а саме: США, Канада, Російська Федерація, Китай, 

Японія, Великобританія, ФРН, Франція. 

Для проведення аналітично-розвідувальних робіт необхідно дотримуватися законних аспектів, 

які регламентують роботу відповідного органу державної влади. До основоположних аспектів 

проведення розвідувальної роботи відносять: 

– планування заходів та одночасне забезпечення інформативними ресурсами за окремими 

подіями та операціями; 

– прогнозування планованих дій; 

– оцінка намірів, дій, подій; 

– збір та встановлення відомостей з метою прогнозування тенденцій розвитку подій, дій та 

формування уявлень про подальші сценарії розвитку. 

Інформаційно-аналітична робота має на меті вирішення певних цілей та завдань, так як на неї 

покладено завдання відслідковування та виявлення потенційних ризиків і загроз, виявлення нових 

можливостей для порушення законів, виправлення помилок, за допомогою яких здійснюється доступ до 

конфіденційної інформації. 

Інформація, яка підлягає обробці та подальшому використанню, збирається у рамках 

інформаційно-аналітичної роботи за допомогою [2]: 

– радіорозвідки; 

– витягів з публікацій в засобах масової інформації; 

– комп’ютерної розвідки, використання автоматизованих банків даних та інформаційних систем 

різних форм власності від державних до приватних; 

– аналізу трафіку мережі Інтернет. 

Останнім етапом інформаційно-аналітичної розвідки є використання всієї зібраної та 

проаналізованої інформації для прийняття управлінських рішень в певній ситуації. 

Інформаційно-аналітична робота проводиться майже усіма державами на різних рівнях 

застосування аналітичних знань. Звичайно, дана робота проводиться з використанням спеціальних 

знань, інформаційних технологій та технічних пристроїв, які можливо опанувати лише спеціально 

навченому персоналу аналітичного бюро. Даний вид інформаційно-аналітичної роботи ретельно 

прихований, а доступ до неї мають лише уповноважені особи. 
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У час  розвитку технологій, що стали невід’ємною частиною  життя, інформація є дуже 

важливим чинником розвитку. Її спотворення чи  викривлення може призвести до серйозних наслідків. 

Суспільство стало вразливішим  до кібернетичних впливів. Це підтверджує  вірус «Petya» (2017р.),  що 

вивів з ладу банки, аеропорти та економічно значущі підприємства України. Отже, загострилась 

потреба у фахівцях-професіоналах в галузі інформаційних технологій взагалі та у захисті інформації 

зокрема. Україні потрібно переглянути систему освіти фахівців, які можуть виконувати захист 

інформації на високому рівні. 

Мета: окреслити етапи та основні проблеми підготовки фахівців з ІТ в Україні.  

Концептуальні ідеї системи підготовки фахівців у галузі кібербезпеки та кіберзахисту 

ґрунтуються на законах та нормативних актах: Конституція України, «Про Стратегію кібербезпеки 

України»(2017р.), Закони України «Про вищу освіту» (2014р.), «Про Національну програму 

інформатизації» (2012р.) та  «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007 – 2015 роки» (2007р.),  а також Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020 року» (2015р.) та інші 

документи, в яких визначено та обґрунтовано основні напрями ІТ- освіти в Україні. Проте,  вітчизняні 

вищі навчальні заклади недостатньою мірою готують спеціалістів для боротьби з кіберзлочинністю. 

Аналізуючи сучасний  стан підготовки таких фахівців, на нашу думку, доцільно створити певну 

систему, що складатиметься з кількох етапів. На першому етапі, необхідно створювати та підтримувати 

на рівні держави спеціалізовані школи з поглибленим вивченням ІТ-наук в усіх областях України.  

Першим кроком до цього в Україні стала соціальна ініціатива «ІТ-школяр», до якої вже приєдналося 

кілька шкіл.   Вже на рівні початкової освіти є важливим постійне функціонування ІТ-гуртків, де учні  

більш активно, ніж на уроках інформатики, мали б можливість додатково розвиватися в сфері ІТ. 

Необхідно проводити Всеукраїнську олімпіаду з ІТ, та підтримувати Всеукраїнську учнівську олімпіаду 

з інформатики. Нова українська школа передбачає формування інформаційно-цифрової компетентності 

учнів протягом всіх років навчання. Освітня робота такого рівня  передбачає постійне державне 

фінансування [3]. 

Другим етапом підготовки фахівців має бути вища освіта. Інформаційні  технології   кожен день  

розвиваються та вдосконалюються. Вища школа зобов’язана слідкувати за світовими тенденціями в цій 

галузі та не відставати від них. Звичайно, це потребує великих фінансових вкладень, проте, без сучасної 

кібернетичної техніки та її забезпечення неможливо рухатись вперед. Очевидно, слід постійно  

оновлювати систему навчання, аналізуючи світові  тенденції розвитку галузі. Дослідник Ігор Діордіца 

стверджує, що перелік навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю «Кібербезпека» ступеня бакалавра виглядає дещо не систематизованим  і 

відірваним від потреб практики,  тому потрібно переглянути і замінити  більшість  навчальних 

дисциплін для більш практичного напрямку 

[1,с.52]. Правильне співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін, теоретичного 

навчання та практичної діяльності становить  базу успішної фахової освіти. Однак, найбільш важливою 
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складовою підготовки спеціалістів  є забезпечення та постійне оновлення комп’ютерної техніки  та 

відповідних програмам. 

Спеціалісти з кібербезпеки  – це не тільки фахівці, що отримали вищу освіту за спеціальністю 

«Кібербезпека». Кібернетична безпека може виступати не тільки як спеціальність, а і як спеціалізація, 

тобто,  можливо залучати суміжні спеціальності  до цієї сфери . 

 Щоб стати професіоналом потрібно вчитись у професіоналів.  Для цього доцільно залучати 

спеціалістів з інших країн таких, як Китай, США, Німеччина. Необхідно створювати постійно діючи 

курси підвищення кваліфікації, вебінари,  майстер-класи тощо, де викладачі могли б переймати кращий 

досвід колег та бути в курсі всіх нових досліджень в галузі. Такі реалії нашого часу.   

Третій етап  – це безпосереднє працевлаштування. Через падіння курсу гривні заробітна плата 

українських ІТ-фахівців з приватного сектору економіки, стала в кілька разів перевищувати заробітну 

плату фахівців, зайнятих у бюджетній сфері. Звичайно, це прискорило відтік висококваліфікованих ІТ-

спеціалістів із бюджетних організацій у приватні структури, а також за кордон.  Щоб цього не 

відбувалась потрібно підвищити заробітну платню в державних структурах. Спеціалісти будь-якої 

галузі економіки повинні все життя продовжувати працювати над рівнем професійної майстерності. 

Особливо це стосується фахівців ІТ-сфери. 

Отже,  потрібно збільшувати можливості для тих хто хоче отримати освіту, чи підвищити рівень 

компетентності в ІТ-сфері. Постійно оновлювати систему навчання та створювати нові проекти. 

Слідкувати за світовими тенденціями, та переймати досвід інших країн. 
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Аналіз національних і міжнародних стратегічних документів, а також сучасної наукової думки 

вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно визначення ключових термінів сучасного інформаційного 

суспільства: “кіберпростір” та “кібербезпека” доводить, що законодавство різних країн має суттєві 

відмінності у тлумаченні цих понять, що відбивається у змісті Державних стратегій боротьби з 

кіберзлочинністю, яка носить транснаціональний характер, за рахунок створення інформаційних загроз 

для економічного та соціального розвитку країн світу.  

Вивчення наукової думки провідних науковців стосовно сутності поняття “кіберпростір”, а 

саме робіт Л. Бурячка,  В. Гібсона, С. Гнатюка, М. Камчатного, О. Манжая, М. Присяжнюка, В.Толубка, 

В. Хорошка, Є. Цифри та інші., дає підставу узагальнити поняття “кіберпростір”, за правовою 

регламентацією різних держав наступним чином:  

• США- "…як сферу використання електронних і електромагнітних засобів для запам'ятовування, 

модифікування та обміну даними в мережевих системах фізичної інфраструктури”; 
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• Великобританія- "… як форми мережевої цифрової активності за рахунок цифрової мережі”; 

• Німеччина-"…як інформаційна структура, яка доступна через Інтернет поза будь-якими 

територіальними кордонами"; 

• За офіційними документами Євросоюзу- "…як віртуальний простір, у якому циркулюють 

електронні дані світових персональних комп'ютерів" [4,С.62] 

• За національним законодавством- «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» [2,ст.1, п.11]  

Вдалими кроками щодо створення нормативно-правової та термінологічної національної бази у 

сфері кібербезпеки стали прийняття:  

-рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 –"Про Стратегію 

кібербезпеки Укріїни", введеного в дію указом Президентом України від 15 березня 2016 року № 

96/2016; 

-Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України прийнятого у жовтні 

2016  //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст. 403 

Так, з огляду нормативних приписів вище зазначених нормативних актів основними завданнями 

правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів а також суб’єктів оперативно-

розшукової діяльності є: 

• кіберзахист- об'єктів критичної інформаційної інфраструктури "…- підприємства, установи 

та організації незалежно від форми власності, 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 становити загрозу для життя та здоров’я людей [2,ст. 1, п. 16].  

«Кіберзахист»-(…сукупність організаційних правових, інженерно-технічних заходів, а також 

заходів криптографічного та технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання 

кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і 

надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем [2,ст. 1, п. 7];  

• проведення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів  спрямованих на 

боротьбу з:   “кібертерроризмом” (…-терористичною діяльністю що здійснюється у 

кіберпросторі або з його використанням. [2,ст. 1, п. 13], “кібершпигунством” (…шпигунство, 

що здійснюється у кіберпросторі або з його використанням [2,ст.1, п. 14];  

• виявлення припинення та розкриття “кіберзлочинів” (…суспільно небезпечних винних 

діянь у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за які передбаченні законом 

України про кримінальну відповідальність та/або визнанні злочином міжнародними договорами 

України [2,ст.1, п. 8]; 

• здійснення інформаційного обміну щодо реалізованих та потенційних «кіберзагроз» (… 

наявні та потенційно можливі явища і чинники що створюють небезпеку життєво важливим 

національним інтересам України і кіберпросторі, справляють негативний вплив на стан 

кібербезпеки держави, кібербезпеку та кіберзахист її об'єктів. [2, ст.1,п 6]. 

Вивчення наукових підходів до визначення правової дефініції "кібербезпека", якою опікуються 

такі вчені, як: О.А. Баранов, Д.В. Грибанов, О.С. Лєнков, С.В. Мельник, М.М. Присяжнюк, М.С. 

Соколов, О.О. Тихомиров, В.М. Фурашев, Є.І. Цифра та на підставі аналізу змістовної складової 

стратегії забезпечення кібербезпеки деяких іноземних держав, слід наголосити на відмінність в 

розумінні та відповідно вибору заходу протидії посяганням, спрямованим на стан захищеності 

особистих прав і свобод громадян, інтересів держави і в цілому суспільства. 

Згідно проведеного аналізу авторами М.М. Присяжником та   Є.І. Цифрою стосовно змістовної 

складової стратегії забезпечення кібербезпеки окремих зарубіжних країн, а саме: Франції, Німеччини, 

Канади, Туреччини, Нідерландів, Австралії можна зробити висновок, що на міжнародному рівні ще досі 

не узгоджено остаточне визначення категорії "кібербезпека" [4,С.64]. 

Сучасна національна система кібербезпеки являє собою сукупність суб'єктів забезпечення 

кібербезпеки до яких відносяться Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

Національна поліція України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України та Генеральний 

штаб Збройних сил України, розвідувальні органи, Національний банк України, на які покладаються 

функції проведення взаємо пов'язаних заходів політичного, науково технічного, інформаційного 
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освітнього характеру; організаційних, правових, оперативно-розшукових, розвідувальних, 

контррозвідувальних, оборонних, інженерно-технічних заходів , а також заходів криптографічного і 

технічного захисту національних інформаційних ресурсів, кіберзахисту об'єктів критичної 

інформаційної структури. 

Таким чином, слід зазначити, що оновлення сфери нормативного регулювання діяльності 

вищезазначених органів виступає дієвим правовим заходом у забезпеченні захисту кіберпростору 

України та її кібербезпеки. 
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В умовах сучасного розвитку науково-технічного прогресу одне із перших місць у питанні 

протидії злочинності займає інформаційно-аналітична діяльність підрозділів Національної поліції. 

Даний вид діяльності є, безсумнівно, широкою і багатогранною сферою. Вона, зокрема, включає у 

себе підбір і чітку систематизацію фактів щодо певного питання, їх оцінку, відбір, тлумачення і 

вимагає чіткого й продуманого викладення в усній чи письмовій формі. 

Головною метою інформаційно-аналітичної діяльності в Національній поліції України є 

отримання максимальної користі від наявних інформаційних ресурсів, які є у її розпорядженні, для 

того, щоб правильно зрозуміти і оцінити ситуацію, побачити перспективу її розвитку і, у кінцевому 

випадку – забезпечити успішні результати службової діяльності.  

У наукових дослідженнях вивченню теоретичних основ інформаційно-аналітичної 

діяльності присвячено чимало робіт. Однак, загалом, можна цілком погодитись з висновками, які 

викладені у роботі [1], де сказано, що інформаційно-аналітична діяльність – це процес, в результаті 

якого первинна інформація (сирі факти) перетворюються у вторинну, нову, аналітичну інформацію, 

довершену продукцію, передбачену для передачі замовнику [1, c. 28]. 

Будь-яка кількість фактів, опрацьованих найкращим чином, внесених до справ чи баз даних, 

не матимуть жодної цінності, допоки не буде розкритий їх зміст, не будуть зіставлені між собою 

окремі складові, не будуть розглянуті перспективи розвитку ситуації, явища чи процесу і не будуть 

передані у тому вигляді, у якому їх значення буде абсолютно зрозумілим.  

Усвідомлюючи важливість інформаційно-аналітичної діяльності у роботі Національної 

поліції України, Міністерством внутрішніх справ у 2015 році створено новий підрозділ – 

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР), 

основним завданням якого стало забезпечення і здійснення в межах своєї компетенції функції 

Національної поліції України щодо координації, аналізу, планування, контролю та узгодження дій 
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територіальних (міжрегіональних) органів, структурних (відокремлених) підрозділів поліції з 

реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та 

захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності [2]. 

Основними завданнями даного департаменту стали: 

1. Моніторинг оперативної обстановки в державі. 

2. Вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності, 

виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, ужиття в межах компетенції заходів щодо їх усунення. 

3. Підготовка для керівництва МВС, Національної поліції України, інших зацікавлених 

органів державної влади, громадськості, інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з 

питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і 

порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 

надання поліцейських послуг, що мають комплексний характер та охоплюють кілька напрямів 

діяльності Національної поліції України. 

4. Організація реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події; діяльності чергових частин органів і підрозділів, 

апарату Національної поліції України за всіма напрямами роботи та здійснення відповідного 

контролю. 

5. Контроль та перевірка стану: 

1) реалізації законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України, виконанням актів МВС, Національної поліції України, організаційно-

розпорядчих документів Національної поліції України, контроль за виконанням яких покладено на 

ДОАЗОР; 

2) повноти та достовірності ведення в органах і підрозділах Національної поліції України 

єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

порядком їх приймання, повнотою обліку. 

6. Координація та методичне забезпечення організації і проведення заходів з мобілізаційної 

підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту в Національній поліції України, у тому 

числі в особливий період. 

Сподіваємось, що створений департамент у повній мірі надасть можливість за результатами 

своєї діяльності стверджувати про підвищення ефективності діяльності Національної поліції у 

сфері протидії злочинності.  

 

Література: 

 

1. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: Університет 

«Україна», 2014. – 417 с. 

2. Про затвердження Положення про Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та 

оперативного реагування Національної поліції України : наказ Національної поліції України № 126 

від 27 листопада 2015 року. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

114 

Особливості використання технологій кримінального аналізу у протидії кіберзлочинності 

 

Рудий Т.В. 

кандидат технічних наук, доцент 

професор кафедри інформатики  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

Магеровська Т.В. 

кандидат фізико-математичних наук 

доцент кафедри інформатики  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

Лозинський І.А. 

здобувач освітнього ступеня "магістр"  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

Ціла низка проблем, які стосуються організації, взаємодії і координування роботи 

правоохоронних органів, розроблення сучасних систем інформаційно-аналітичного забезпечення, 

автоматизованих інструментальних засобів кримінального аналізу, які працюють у режимі 

реального часу ще потребують глибокого вивчення [1]. 

Актуальною залишається проблема недосконалості національного законодавства і 

відсутності єдиної правової бази правоохоронних органів у протидії кіберзлочинності. 

Законодавство України у безпековій сфері не визначає загальні фреймові (рамкові) підходи та 

визначення, а деталізує часткові, покрокові рішення, що пояснюється низьким рівнем знань у галузі 

інформаційних технологій (ІТ), теорії інформаційної та кібернетичної безпеки як керівництва 

держави, політичних діячів, так і конкретних виконавців, а найголовніше – відсутність дієвого, 

ефективного загальнодержавного підходу до протидії кіберзлочинності [2, 3].  

Законодавча база ‒ важлива складова, але уже настав час перейти від слів до дій з огляду 

на те, що основним недоліком чинного законодавства у безпековій сфері є його пасивний характер 

‒ декларується лише необхідність забезпечення кібербезпеки та протидії кіберзлочинності на рівні 

доктрин, указів, рішень тощо. Зокрема, на організаційно-правовому рівні необхідно чітко 

ідентифікувати проблему протидії кіберзлочинності, визначити основні загрози в сфері 

кібербезпеки. 

З огляду на викладене виникла нагальна необхідність у реорганізації та вдосконаленні 

методів протидії кіберзлочинності. Одним із засадничих підходів стосовно застосування сучасних 

технологій у сфері протидії кіберзлочинності на якісно новому рівні є кримінальний аналіз.  

Даючи кримінологічну характеристику кіберзлочинів треба визнати, що більшість 

виявлених кіберзлочинів розпорошені у звітності різних підрозділів Національної поліції України 

(НПУ) і це не дає можливості провести комплексний аналіз та характеристику кіберзлочинності. 

Тому, власне, одним із головних завдань кримінального аналізу, на рівні взаємодії з 

іншими силовими структурами держави, які забезпечують протидію кіберзлочинності, є перехід від 

процесу ситуативних відносин до чіткої та зрозумілої системи їх взаємодії на основі консолідації 

усіх розрізнених джерел оперативної інформації з подальшим глибоким аналізом для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на усіх керівних рівнях.  

Застосування технологій інформаційно-аналітичної діяльності (ІАД) та відповідних 

інформаційно-аналітичних систем (ІАС) дозволить структурувати наявні інформаційні ресурси і 

використовувати їх як моделі консолідованої інформації. Головним аспектом функціонування ІАС 

є переорієнтація з версій різних систем управління базами даних на вищий якісний рівень, який 

дозволяє виконувати аналітичні експертні дії.  

У цьому зв'язку кожна ІАС створюється і розробляється з урахуванням наступних вимог: 

одержання розрізнених даних з багатьох джерел одночасно (інформація накопичується у різних 

форматах і підлягає приведенню до єдиної форми і об'єднання у певну структуру); акумулювання 

даних і створення масивів баз даних, використання технологій пошуку та індексації; для кожного з 

користувачів у режимі реального часу організовано надання необхідної інформації, виконання 

конкретних заходів, здійснення певних дій; підготовка регулярної та планової оцінки різних станів 

об'єктів управління на основі використання інструментів інтелектуального і оперативного аналізу; 
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подання усієї інформації і результатів її аналізу у строго впорядкованій формі для ефективного 

сприйняття даних користувачами усіх рівнів. 

Аналітична інформація повинна відповідати наступним якісним характеристикам: цінність 

(корисність) – ступінь сприяння досягненню мети ініціатором запиту; точність – допустимий рівень 

модифікування інформації; достовірність – властивість інформації відтворювати реально існуючі 

об’єкти з заданою точністю; повнота – необхідний обсяг відомостей для прийняття виваженого та 

ефективного рішення; оперативність – актуальність, відповідність інформації поточному моменту; 

коректність – однозначність сприйняття інформації. 

Базовими елементами та засобами реалізації ІАД виступають ІАС ‒ системи зв'язку та 

трансмісії даних, телекомунікаційна інфраструктура, бази даних правової інформації, технічні, 

програмні, лінгвістичні, правові, організаційні засоби. Згадані аспекти відтворені у статтях 25, 26, 

27 Закону України ″Про Національну поліцію″ [4]. У сою чергу технологічна платформа ІАС 

дозволяє здійснювати інтегрування та координування дій між різними підрозділами НПУ. У 

практиці кримінального аналізу розрізняють наступні типи аналітичних продуктів [5]: 

1. Аналітичний звіт: 

 сепарована інформація з внутрішніх і зовнішніх джерел; 

 висновки; 

 рекомендації, прогнози, настанови; 

 додаткові матеріали (графіки, схеми, дані геолокації). 

2. Профіль (досьє) особи, об’єкта: 

 максимальний обсяг інформації на об’єкт аналізу у відповідності до запиту ініціатора. 

3. Інформаційне зведення: 

 оброблені табличні дані шляхом вибірки з баз даних за критеріями ініціатора. 

4. Витяг інформації: 

 вибірка інформації з баз даних за критеріями ініціатора. 

Отже, від того, якою мірою підрозділи кримінального аналізу НПУ спроможні якісно 

аналізувати наявну інформацію і, як результат, надавати аналітичні продукти, які є підтримкою для 

прийняття адекватних кіберзагрозам управлінських рішень, залежить успіх виконання поставлених 

завдань. 

На останок, як висновок, на думку авторів успішне реалізування та впровадження 

технологій кримінального аналізу дасть можливість активно використовувати ІАД, що сприятиме 

підвищенню ефективності протидії кіберзлочинності. 
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На сьогоднішній момент в Україні широко розповсюджений такий вид злочинності, як – 

кіберзлочинність. Комп’ютерні злочини – це одна з найдинамічніших груп суспільно-небезпечних 

посягань. Швидко збільшуються показники поширення таких злочинів, а також все частіше зростає їх 

суспільна небезпечність. Це зумовлено прискореним розвитком науки  й техніки у сфері 

комп’ютеризації, а також постійним і стрімким розширенням сфери застосування комп’ютерної 

техніки. 

 Практично кожен чув про кіберзлочинність і можливо, навіть особисто з нею штовхнувся. 

Кіберзлочинність включає в себе різні види злочинів, що здійснюються за допомогою комп’ютера і в 

мережі Інтернет. Об’єктом кіберзлочинів є персональні дані, банківські рахунки, паролі та інша 

особиста інформація осіб, бізнесу та державного сектору. Кіберзлочинність є загрозою не тільки на 

національному, а й на глобальному рівні. 

Сучасний світ доволі таки складно уявити без використання інформаційних технологій, а саме 

комп’ютерної техніки та новітніх засобів комунікації. Усі найважливіші функції сучасного суспільства, 

так чи інакше, пов’язані з комп'ютерами, комп'ютерними мережами і комп'ютерною інформацією. 

Останнім часом в Україні значно зросла кількість Інтернет користувачів, адже підключення до 

глобальної мережі стало доступним та зручним. Сьогодні персональний комп’ютер, КПК, мобільний 

телефон з підключенням до Інтернету сприймається як належне та необхідне. Популярність Інтернету 

невипадкова, адже він забезпечує цілодобовий доступ до величезної кількості інформації, швидку 

передачу даних, можливість проведення банківських, торгових, біржових операцій, переказ коштів і 

багато іншого. Інтернет – це чудовий засіб для зв’язку та спілкування. Для багатьох людей він став 

цілим світом, віртуальним світом. Як і в реальному світі, так і в віртуальному, де панує комп’ютерна 

інформація, трапляються, злочини, кіберзлочини .  

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 - це далеко не повний перелік 

подібних злочинів. Тобто кіберзлочини – це суспільно-небезпечні діяння, які так чи інакше пов’язані з 

кіберпростором та комп’ютерною інформацією, що моделюється комп’ютерами. Такі злочини 

характеризуються наступними особливостями: високою латентністю, складністю їх виявлення та 

розслідування, складністю доказу в суді подібних справ, транснаціональною складовою в основному з 

використанням інформаційної мережі Інтернет, високим збитком навіть від одиничного злочину. [1-

c.134]. 

Пріоритетнім напрямком в політиці багатьох держав є кібербезпека . Завідувач відділу 

інформаційної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень дає нам змогу чітко 

визначити стан рівня кібербезпеки в Україні . Дмитро Дубов говорить, що: «Уявлення України про 

кібербезпеку поки досить абстрактні, проте ведеться активна робота в цьому напрямку. Питанням 

кібербезпеки зараз займаються різні відомства: Державна служба спеціального зв’язку і захисту 

інформації, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Національний банк. Кожне з 

відомств вживає заходів щодо безпеки і веде статистику відповідних показників, проте їхня діяльність 

охоплює тільки окремі власні сфери відповідальності. Цілісна політика поки відсутня, як і універсальні 

індикатори кібербезпеки, що могли б охарактеризувати її рівень» 

Одним із най розповсюджених кіберзлочиній , є злочини зроблені через платіжні операції в 

системі он-лайн та інтернет-банкінг. Ці операції можуть  стати потенційними об’єктами крадіжки 
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особи¬стих даних і призводять  до обману користувачів та провокують останніх повідомити такі дані 

неофіційним соцмережам. Прикладом можуть бути фальшиві сповіщення про отримані по¬дарунки, 

електронні листи з вимогами , від певного користувача , вказати особисту інформацію чи навіть 

домашню адресу. З першого погляду, надання такого роду нефінансової інформації може видаватись 

нешкідливою дією, однак хакери обмінюються та торгують нею, поєднуючи такі дані з уже наявними у 

них, що на перспективу дозволяє їм отримати доступ до конфіденційної інформації.Як нам доводить 

інформацію начальник відділу впровадження та супроводження банківських продуктів і послуг АКБ 

«Індустріалбанк» Констянтин Варнін ,те що самими головними ризиками при використанні Інтернет-

банкінгу вважається несанкціонований доступ до рахунків з боку 3-х осіб . Крім цього, ризик втратити і 

не повернення грошей існує при збої системи через розрив у роботі Інтернету, електронної мережі або 

інших проблем, котрі несуть  технічний характер. У результаті якого кошти можуть встигнути 

списатися, але не опинитися на кінцевому рахунку призначення, підкреслює експерт. 

Для того ,щоб уникнути таких випадків з онлайн-розрахунками, банки вживають наступні 

заходи для захисту дистанційного обслуговування: 

— захист від фішингу — використання унікальних картинок в інтерфейсі ПЗ; 

— додаткові обмеження у використанні особистого сертифікату — він прив’язується тільки до 

одного (частіше домашньому) ПК; 

 — віртуальна клавіатура; 

 — обмеження тривалості робочої сесії клієнта; 

 — історія підключень, яка дозволяє клієнту в будь-який момент відстежити операції, здійснені з 

використанням його рахунків. 

Тому громадянам досить необхідно дотримуватись  таких правил : 

1. Використовуйте антивірус. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, включаючи 

антивірусний захист. Використовуйте антивірусні програми з функцією безпечних платежів; 

2. Використовуйте зашифроване з’єднання «https». При передачі конфіденційних даних 

використовуйте зашифроване з’єднання; 

3.  Вводити адресу сайту вручну. Ніколи не переходьте безпосередньо за посиланнями на сайти 

банків та інших фінансових організацій.  

4. Бережіться безкоштовного Wi-Fi. Не використовуйте публічний безкоштовний або 

незахищений паролем Wi-Fi при роботі з платіжними системами; 

5. Використовуйте складні паролі. Пароль ні в якому разі не повинен бути пов’язаний з вашою 

особистістю, наприклад, кличка собаки або дівоче прізвище матері — не найкращий вибір. 

Ще одними із не менш вразливих для кіберзлочинців є - соціальні мережі. Нову серію загроз 

формує фінансування соціальних мереж. Адже  саме користувачі Інтернету з кожним днем усе з 

більшою довірою ставляться до різного роду соціальних мереж (наприклад, Agent, Skype, Viber, 

Instagram, Facebook, Twitter тощо), включаючи туди обмін своїми особистими даними й купівлю 

спеціальної мережевої чи ігрової валюти і так званих віртуальних подарунків іншим користувачам. 

Соціальні мережі надають своїм активним користувачам можливість надсилати один одному також 

справжні подарунки у вигляді матеріальних цінностей, а не лише нематеріального об’єкта, в соціальних 

мережах відбувається зростання грошового обігу, що дає хакерам нові можливості для формування 

загроз та здійснення атак.  

 Варто також зауважити, що діяльність сучасних кіберзлочинців стала також досить серйозним 

бізнесом: вони залучають зовнішніх співробітників (аутсорсерів) – талановитих програмістів, 

створюють програмні продукти і пропонують платні послуги, отримують прибутки. Соціальні мережі, 

на думку фахівців, знаходяться в числі найбільш уразливих для атак злочинців поряд із Інтернет-

платежами, Інтернет-банкінгом; віддаленими сховищами даних і програмних застосувань; онлайновими 

іграми; онлайновими біржовими агенціями; сайтами за технологіями Web 2.0.[2-c.158] 

На конференції ICT Security Forum у Кувейті представник Лабораторії Касперського - Стефан 

Танасе, розповів, що: «Зростаюча популярність соціальних мереж не залишилася непоміченою 

кіберзлочинцями. У минулому році подібні сайти стали основними джерелами шкідливих програм і 
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спаму, а також ще одним генератором нелегального заробітку в інтернеті. Тільки в 2017 році колекція 

Лабораторії Касперського поповнилася більш ніж 43 тисячами шкідливих файлів, які орієнтовано на 

соціальні мережі» 

На данному етап можна зробити такі висновки : 

- вивчення зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності в окремо взятих країнах і надбань 

міжна¬родної спільноти, удосконалення механізму міжна¬родної взаємодії є важливим, адже більшість 

кіберзлочинів мають транснаціональний характер; 

-поширеність і суспільна небезпечність кіберзлочинів останніми роками набула загрозливих 

масштабів, що диктує необхідність формування адекватної відповіді з боку держави; 

- з огляду на сучасну ситуацію в державі та світі, Україна має постійно вдосконалювати методи 

боротьби з кіберзлочинністю, удосконалюючи чинне законодавство, у т. ч. в галузі адміністративного 

права, враховуючи над¬бання окремих зарубіжних держав, міжнародної спільноти загалом, спрямовані 

на забезпечення кібербезпеки країни; 

-кіберзлочинність сьогодні становить загрозу не тільки національній безпеці окремої держави, а 

загрожує людству загалом, саме тому зазначеній проблемі приділяється знач¬на увага в багатьох 

державах; 

- є важливим прийняття Закону, який би врегулював основні засади забезпечення кібербезпеки 

України. 
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Інформаційно-аналітична діяльність підрозділів кримінальної поліції з протидії організованій 

злочинності 

 

Грохольський В.Л.  

доктор юридичних наук 

професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення  

Одеського державного університету внутрішніх справ  

Доценко О.С. 

кандидат юридичних наук, доцент 

професор кафедри управління та роботи з персоналом  

Національної академії внутрішніх справ 

 

Ефективна діяльність кримінальної поліції з протидії організованій злочинності може 

здійснюватися лише на підставі глибокого і всебічного аналізу й оцінці різних процесів, що 

відбуваються в організованому злочинному середовищі. Тільки за таких умов можна прогнозувати 

(передбачати) розвиток організованої злочинності, передбачати дії членів організованих злочинних 

формувань, їх наміри, і планувати заходи протидії. Така діяльність у підрозділах кримінальної поліції 

повинна здійснюватися комплексно, з використанням інформації інших підрозділів Національної 

поліції, інших правоохоронних і контролюючих органів, яка становить оперативний інтерес і без якої 
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неможливо оцінити ситуацію, що склалася, здійснити об’єктивний аналіз, прогнозування і планування, 

об’єктивно оцінити діяльність кримінальної поліції, сформулювати проблему, визначити цілі і завдання, 

прийняти управлінське рішення і проконтролювати його виконання. 

Проблемам інформаційно-аналітичної діяльності в органах Національної поліції (ОВС) 

присвячено наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: С. В. Албула, М. І. Анурфрієва, 

Г. В. Атаманчука, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Г. М. Бирюкова, В. Т. Білоуса, М. П. Водько,                 

А. Н. Волобуєва, В. М. Гаращука, В. О. Глушкова, І. П. Голосніченка, В. Л. Грохольського, О. І. Гурова, 

Е. О. Дідоренка, Л. І. Долгової, О. О. Дульського, Г. Г. Зуйкова, Р. А. Калюжного, І. П. Катеринчука,              

Л. В. Коваля, І. П. Козаченка, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, Я. Ю. Кондратьєва, А. П. Коренєва,               

М. В. Корнієнка, Ю. Ф. Кравченка, Ю. Д. Кунєва, В. С. Овчинського, С. С. Овчинського, В. С. Основіна, 

О. І. Остапенка, В. М. Плішкіна, М. П. Стрельбицького, О. Г. Фролової, В. В. Цвєткова та багатьох 

інших.  

Незважаючи на ґрунтовні дослідження зазначених питань, ця проблема постійно знаходить своє 

відображення у відомчих нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актах і потребує постійного 

удосконалення, яке без наукового обґрунтування буде мало ефективним.  

Інформаційно-аналітична діяльність – це функція управління підрозділами кримінальної поліції, 

без якої організувати ефективну їх діяльність неможливо. Виходячи з цього, доцільно було б у 

кримінальній поліції на різних рівнях (районному, міському, обласному, державному) створити 

інформаційно-аналітичні центри (у невеликих районах, містах - окремі працівники), які б здійснювали 

збір та аналіз інформації про: а) причини і умови, що сприяють проявам організованої злочинності; б) 

осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів у складі організованих злочинних формувань, учасників 

і лідерів таких формувань; в) процеси і тенденції, що відбуваються в організованому злочинному 

середовищі; г) проблеми, що виникають у протидії організованій злочинності; д) організовували б 

взаємодію по отриманню інформації про організовані злочинні формування від інших підрозділів 

поліції, інших правоохоронних і контролюючих органів та ін. Сьогодні, на жаль, у підрозділах 

кримінальної поліції такий вид інформаційно-аналітичної діяльності, як правило, не проводиться.  

Ґрунтуючись на результатах комплексного аналізу стану організованої злочинності, підрозділи 

кримінальної поліції, за своїми напрямами, могли б планувати роботу з протидії організованій 

злочинності, маючи мету досягти визначеної законодавцем мети – встановлення контролю над 

організованою злочинністю, її локалізацію, нейтралізацію та ліквідацію; усунення причин і умов 

існування організованої злочинності [1]. 

Недоліки в плануванні такої діяльності найчастіше пояснюються тим, що плани складаються без 

здійснення перед планової комплексної інформаційно-аналітичної діяльності стану протидії 

організованій злочинності. У них переважають короткострокові і поверхневі аналізи загальної боротьби 

зі злочинністю, залежно від підрозділу кримінальної поліції. І не враховується, що хороший, 

обґрунтований аналіз зводить до мінімуму вирішення проблем на основі «інтуїції» і «здорового 

глузду». З цього приводу дискусійною є думка П. Друкера, що рішення, засноване на досвіді й інтуїції, 

більш корисне, чим рішення, отримане на основі строгих математичних моделей [2, с. 172-173].  

Інформаційно-аналітична діяльність дає можливість здійснювати прогнозування. Тому А. Л. 

Берг, на наш погляд, обґрунтовано вважав, що вищий тип управління - це управління на основі 

прогнозування, яке потрібно для того, щоб мати можливість на науковому рівні розробляти 

перспективні проблеми. Чим більш точно і повно проаналізована інформація, чим більш вірна методика 

застосовується при цьому, тим більша імовірність підтвердження прогнозу в майбутньому. Такий 

прогноз ґрунтується на даних аналізу минулого і нинішнього стану об'єкта з урахуванням 

закономірностей його розвитку [2, с. 173], що дозволяє передбачати зміни в службово-оперативній 

діяльності кримінальної поліції, а значить, планувати очікувані зміни в організаційно-штатній 

чисельності, його структурі, спеціалізації працівників тощо. 

Обов'язковою умовою здійснення належної інформаційно-аналітичної діяльності - це чітке 

забезпечення збору і обліку необхідної інформації, своєчасний і повний її аналіз.  

Сьогодні аналітична діяльність, відповідно до наказу МВС України № 39 від 22 січня 2016 року 

[3], здійснюється управліннями організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 

ГУНП. Однак, незважаючи на те, що ці підрозділи здійснюють збір, оцінку, аналіз інформації про 

криміногенну ситуацію на території обслуговування, кримінальні правопорушення, порушення 

публічної безпеки і порядку, інші надзвичайні події та заходи реагування, що вживаються підрозділами 
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ГУНП для усунення недоліків, окремо аналіз стану протидії організованій злочинності вони не 

здійснюють. Ці підрозділи також не здійснюють аналіз оперативної інформації про виявлення осіб – 

членів організованих злочинних формувань, співставлення оперативної інформації з іншими даними за 

допомогою ІТ (комп’ютерних) технологій та ін. Тому, такий підхід не дає повного і об’єктивного 

уявлення про стан організованої злочинності, причини і умови її існування, можливості розкриття 

конкретних злочинів, заходи, що необхідно вжити для протидії їй. У цьому зв’язку відчувається 

необхідність у створені аналітичних підрозділів (центрів) у структурі кримінальної поліції, які могли би 

обробляти необхідну інформацію і забезпечувати аналітичними даними підрозділи кримінальної 

поліції. 

Аналітичним центрам кримінальної поліції, що не є кримінологічними центрами, виправдано 

застосовувати такий метод дослідження як вивчення оперативних і статистичних даних, що наддасть 

можливість:  

1) за результатами аналізу надавати характеристику стану, рівню, структурі, динаміці 

організованої злочинності на території обслуговування і якості діяльності підрозділів кримінальної 

поліції по протидії їй; 

2) виявляти зв'язки, залежності, співвідношення, закономірності в стані, структурі і динаміці 

організованої злочинності, роботі підрозділів кримінальної поліції, правоохоронних, контролюючих і 

судових органів; 

3) визначати тенденції розвитку організованої злочинності і здійснювати прогнозування щодо 

протидії їй; 

4) виявляти дані про збільшення чи зниження кількості організованих злочинних формувань, 

скоєних ними злочинів, позитивні сторони і недоліки у роботі підрозділів кримінальної поліції, інших 

підрозділів поліції, щоб на підставі цих даних розробляти заходи по розповсюдженню позитивного 

досвіду, чи по усуненню недоліків. 

Таким чином можна зробити висновок, що налагоджена належним чином інформаційно-

аналітична діяльність у підрозділах кримінальної поліції наддасть можливість здійснювати 

прогнозування стану протидії організованій злочинності, підвищить ефективність прийняття 

управлінських рішень і виконання управлінських функцій. Наскільки буде якісне інформаційно-

аналітичне забезпечення, настільки будуть реальними прогнозування протидії організованій 

злочинності і правильними управлінські рішення. 
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Організаційні аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо кібербезпеки 

 

Форноляк В.М. 

кандидат психологічних наук  

докторант відділу аспірантури та докторантури  

Національної академії Служби безпеки України 

 

Система державної кібербезпеки повинна функціонувати як єдиний комплекс державних 

органів, що тісно взаємодіють як між собою, так і з іншими органами державної влади та громадськими 

організаціям (зокрема тими які реалізують завдання держави щодо протидії кіберзлочинам). Така 

система повинна швидко передбачати та виявляти загрози загальнонаціональним інтересам, 

забезпечувати реалізацію заходів, спрямованих на запобігання та протидію кіберзлочинам, сприяти 

прийняттю необхідних законодавчих, адміністративних та інших рішень.  

Серед основних проблем, які на нашу думку, набувають особливої актуальності - це питання 

посилення організаційних основ боротьби з кібертероризмом, розширення повноважень суб’єктів, які 

безпосередньо здійснюють боротьбу з даним видом злочинів. Процес взаємодії зазначених суб’єктів, 

його особливості, успішність та результативність зумовлюються цілою низкою чинників різного 

характеру. Так, вагомий вплив на вказані показники здійснюють стан та рівень організаційного 

забезпечення цього процесу.  

Варто зауважити, що в Україні система забезпечення кібербезпеки здійснюється відповідно до 

Конституції України та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері 

національної безпеки, зокрема: Закони України: «Про основи національної безпеки України, «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України», Концепція розвитку сектору безпеки і оборони 

України, Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки, Стратегія національної 

безпеки України, Стратегія кібезбезпеки України, Воєнна доктрина України, доктрина інформаційної 

безпеки.  

Якщо звернутися до Стратегії кібезбезпеки України, то згідно з п. 3 цього документу, 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 [1], які, відповідно до ст. 4 Закону України 

«Про боротьбу з тероризмом» [2] є суб’єктами боротьби з тероризмом.  

Поряд з цим, Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначив, 

що суб’єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення 

кібербезпеки, є: міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві державні 

адміністрації; органи місцевого самоврядування; правоохоронні, розвідувальні і контррозвідувальні 

органи, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності; ЗСУ, інші військові формування, утворені 

відповідно до закону; НБУ; підприємства, установи та організації, віднесені до об’єктів критичної 

інфраструктури; суб’єкти господарювання, громадяни України та об’єднання громадян, інші особи, які 

провадять діяльність та/або надають послуги, пов’язані з національними інформаційними ресурсами, 

інформаційними електронними послугами, здійсненням електронних правочинів, електронними 

комунікаціями, захистом інформації та кіберзахистом [3]. 

Зазначені суб’єкти, з метою забезпечення кібербезпеки в Україні здійснюють свою діяльність 

відповідно до Конституції України та положень законів України: "Про Збройні Сили України", 

"Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", "Про Службу безпеки 

України", "Про Національну поліцію", «Про Національний Банк», «Про Службу зовнішньої розвідки 

України», "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність», а також 

Закону України "Про інформацію", що встановлюють провідні напрями правового та організаційного 

забезпечення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом.  

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» визначено, що суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки в межах своєї компетенції здійснюють: заходи щодо запобігання 
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використання кіберпростору у воєнних, розвідувально-підривних, терористичних та інших 

протиправних і злочинних цілях; виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх 

наслідків; інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз; розробку та реалізацію 

запобіжних, організаційних, освітніх та інших заходів у сфері кібербезпеки, кібероборони та 

кіберзахисту; забезпечення проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на підпорядкованих 

об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх управління; інші заходи із забезпечення розвитку та 

безпеки кіберпростору "[3]. 

Успішна протидія кібертероризму в Україні неможлива без добре налагодженої взаємодії 

суб’єктів, які залучаються до протидії даному виду злочинів. 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 [4, 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 [5, ст. 5]. 

Організаційною складовою забезпечення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом для 

забезпечення кібербезпеки в Україні 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 [6]. 

В той же час важливим аспектом для забезпечення кібербезпеки, зокрема своєчасного 

виявлення, попередження та нейтралізації кіберзагроз є залучення громадянських інституцій та 

організацій їх взаємодії із суб’єктами боротьби з тероризмом. Їх спільними зусиллями можливо 

здійснювати підвищення цифрової грамотності громадян і культури безпеки поведінки в кіберпросторі. 

В цьому аспекті важливим є обмін інформацією про кіберзагрози і координацію команд реагування на 

комп’ютерні надзвичайні події. Окрім того, підвищенню ефективності протидії кіберзагрозам 

сприятиме створеня системи підготовки кадрів та підвищення компетентності фахівців різних сфер 

діяльності з питань кібербезпеки. 

Таким чином, в Україні створена досить чітка й логічно обумовлена структура державних 

органів щодо організації та координування боротьби з кіберзагрозами. Суб’єкти національної системи 

кібербезпеки у своїй діяльності, насамперед, керуються тими законами та іншими нормативно-

правовими актами, що визначають їх місце в системі органів виконавчої влади. Їхня професійна 

діяльність, спрямована на протидію відповідним кіберзагрозам. Національна системи кібербезпеки, що 

створена в Україні, забезпечена гнучким й оперативним порядком сил і засобів, а також нормативно 

обґрунтованою схемою управління. 

Поряд з цим, подальше вдосконалення вітчизняної системи кібербезпеки доцільно спрямувати в 

таких напрямах: 

- оптимізації діяльності суб’єктів, компетенцією яких охоплюються завдання та функції протидії 

кіберзагрозам, у напрямі посилення їхньої організаційно-управлінської складової; 

- розширення прав державних органів, що є суб’єктами національної системи кібербезпеки; 

– періодичне уточнення завдань, функцій і повноважень зазначених суб’єктів, зокрема, в умовах 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці; 

- залучення громадянських інституцій та організацій їх взаємодії із суб’єктами 

національної системи кібербезпеки з метою своєчасного виявлення, попередження та нейтралізації 

кіберзагроз 

– організація системи підготовки кадрів та підвищення компетентності фахівців різних сфер 

діяльності з питань кібербезпеки. 

 

 



Одеський державний університет внутрішніх справ 

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» 

123 

Література: 

1. Стратегія кібербезпеки від 15.03.2016 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96-2016. 

2. Про боротьбу з тероризмом [Електронний ресурс]: Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /laws/show/638-15. 

3. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України 5 жовтня 2017 р. № 

2163-VIII. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 

4. Про службу безпеки України [Електронний ресурс]: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. 

– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 

5. Про Національну поліцію [Електронний ресурс]: Закон України від 2.072015 р. № 580-VIII. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 року № 2135-XII. – 

Верховна Рада України. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. 

 

 

Особливості роботи правоохоронних органів щодо протидії кібератаки в умовах проведення 

операції об’єднаних сил 

 

Чабан К.Є. 

курсант 302 н.г. 

Навчально-наукового інституту № 2 

Національної академії внутрішніх справ 

Волошин О.Г. 

старший викладач кафедри криміналістичного забезпечення  

та судових експертиз 

Навчально-наукового інституту № 2  

Національної академії внутрішніх справ 

 

З огляду на те, що проблема кіберзлочинності на сучасному етапі  розвитку України набуває 

глобального виміру та становить загрозу інформаційному суспільству  отримала відображення у 

нормативно – правових актах національного та міжнародного рівнів. Кібератаки значно почастішали, 

тому було вирішено посилити механізми захисту державних комп’ютерних систем. 15 березня 2016 

року Президент України видав Указ «Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та 

оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України». [1]  В складі Ради 

національної безпеки створено робочий орган - Національний координаційний центр кібербезпеки. 

Поява цього органу цілком обґрунтована, адже поруч з перевагами інформаційних технологій, їх 

активно використовують для «здійснення терористичних актів, в тому числі шляхом порушення 

штатних режимів автоматизованих систем управління технологічним процесами на об’єктах 

інфраструктури.  У науковій літературі боротьба зі злочинністю розглядається як першочергове 

загальнодержавне завдання, яке є складовою частиною діяльності органів державної влади. Особливе 

місце в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з протиправним використанням комп'ютерної інформації та 

комп’ютерних технологій, необхідно надати правоохоронним органам України. Наказом МВС України 

№ 575 від 07.07. 2017  р. «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» і розділі XV зазначенні особливості 

організації взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері використання 

комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (кіберзлочинів). 

Кіберполіція - це молодий підрозділ, створений в 2015 році, основними завданнями якого є - 

профілактика та протидія кіберзлочинам, участь в міжнародних операціях. Наразі українські 

поліцейські взаємодіють з 90 країнами світу. 
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На першому місці понад 70 відсотків кіберзлочинів пов’язані з електронною комерцією такі як 

шахрайство під виглядом продажу неіснуючих товарів через соцмережі, інтернет-аукціони, фейкові 

інтернет-магазини. На другому місці – злочини в галузі кібербезпеки, які пов’язані з втручанням в 

роботу комп’ютерів, несанкціонованими діями з інформацією (хакерські атаки, злами електронних 

скриньок, соціальна інженерія - технологія управління людьми у кіберпросторі). 

Відтак найактуальніші напрямки роботи кіберполіцейських Донеччини та Луганщини – це 

боротьба з інтернет-шахрайствами, протидія загрозам в сфері кібербезпеки, а також «розвідка» в 

кіберпросторі щодо дій незаконних збройних формувань. 

Особливістю роботи в прифронтових регіонах є те, що інтернет-шахраї, як правило, знаходяться 

на непідконтрольній території, і тому неможливо своєчасно їх документувати і затримувати «на 

гарячому». Однак в ряді випадків вдається встановити підозрюваних та вони притягуються до 

відповідальності заочно. Що стосується інформаційно-гібридної війни, то щодня, починаючи з 2014 

року і по сьогоднішній день, здійснюється щоденний моніторинг мережі інтернет з метою виявлення 

осіб, причетних до незаконних збройних формувань і повалення влади, а також щодо виявлення 

несанкціонованих мітингів, порушення громадського порядку, сепаратизму. 

Злочинці, які скоюють злочини в сфері кібербезпеки, звикли до комфортних умов, а проведення 

Операції об’єднаних сил не дає їм можливості себе вільно почувати, тому, як правило, вони виїхали до 

інших регіонів нашої держави. Разом з тим соціально-економічне становище в зоні конфлікту штовхає 

громадян, які мають досвід у програмуванні, на злочинний шлях. Та ким чином Операція об’єднаних 

сил сприяла відтоку злочинців в сфері кібербезпеки з прифронтових регіонів. 

Одним з основних завдань поліцейських є викриття осіб, що спеціалізуються на виготовленні та 

розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення. Адже саме віруси стають «знаряддями» 

найрізноманітніших злочинів в цифровому просторі і дають змогу зловмисникам блокувати роботу 

комп’ютерних систем, отримувати стратегічну інформацію, керувати чужими банківськими рахунками, 

шантажувати розголошенням конфіденційних даних, здійснювати пропаганду серед населення. Так у 

червні 2018 року співробітники Донецького управління кіберполіції затримали жителя м. Маріуполя, 

який створив та розповсюдив в інтернеті шкідливе програмне забезпечення для подальшого майнінгу 

криптовалюти. Вірус був зашифрований під різноманітні мультимедійні файли.  

Аналогічний факт правоохоронці виявили в Луганській області, де чоловік за допомоги вірусу 

зібрав логіни і паролі користувачів та отримав доступ до їх електронних скриньок, акаунтів соціальних 

мереж, онлайн-кабінетів банків.  

Кіберполіцейські співпрацюють з управлінням протидії наркозлочинності у документуванні 

збуту наркотичних засобів в популярних месенджерах. Відповідно й поліція напрацьовує нові методи 

протидії наркоторговцям у віртуальній реальності. Якщо оперативники та криміналісти добувають у 

прямому сенсі «речові» докази, то кіберполіцейські збирають «зникаючі» сліди. Адже варто вимкнути 

комп’ютер без відповідних маніпуляцій, і вони будуть безповоротно втрачені.Тому співробітники 

фіксують сліди у вигляді вірусів, програм, які використовують злочинці, робляться криміналістичні 

копії – дампи (зліпки оперативної пам’яті).  

На сьогоднішній день в умовах гібридної війни необхідно зосередити увагу на формуванні 

спеціалістів саме в області кібербезпеки, залучаються програмісти, які мають фаховий досвід, 

проходять  навчання, отримуємо ліцензійні продукти, які дають нам можливість якісно проводити 

оперативні заходи і розкривати злочини. Майбутній кіберполіцейський повинен володіти знаннями 

комп’ютерної техніки на поглибленому рівні, а також англійською мовою. Це необхідно для 

спілкування з нашими іноземними партнерами, зокрема Європолом, які надають нам практичну правову 

міжнародну допомогу. [3] 

В українських реаліях також було створено волонтерський рух «Український кіберальянс». Це 

хакери, об’єднані спільною національною ідеєю. У цей альянс входять такі команди як «Falcons Fame», 

«Trinity», «ruh8» І хоча зазвичай хакерів прирівнюють до злочинців, учасники руху вважають, що діють 

у рамках статті 17 Конституції України: кожна військовозобов'язана людина має забезпечувати 

інформаційну безпеку України. По суті, це звичайні громадяни, які допомагають Україні в рамках 
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інформаційної війни. Вони жодним чином не асоціюють себе з нинішньою владою. А інформацію 

передають через приватні канали до СБУ та Міноборони. У ряді міжнародних документів визначено, 

що кіберзлочинність сьогодні загрожує не тільки національній безпеці окремих держав, а й безпеці 

людства та міжнародному порядку. 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.  
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Cтан злочинності серед засуджених в місцях несвободи (2009-2018 рр.) 
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Беззаперечно, вчинення засудженим в місцях несвободи нового злочину є надзвичайною подією, 

адже втеча засуджених, катування засуджених у місцях несвободи, злісна непокора вимогам 

адміністрації установи виконання покарань, вбивства засуджених або членів персоналу місць несвободи 

викликає значний резонанс у суспільстві, негативно позначається на авторитеті як кримінально-

виконавчої системи, так і всієї системи правоохоронних та судових органів. 

Саме це ставить перед фахівцями різних галузей знань важливі теоретичні і прикладні завдання 

щодо запобігання злочинності взагалі і серед засуджених у місцях несвободи зокрема. Не останнє місце 

в цьому процесі відведено кримінологічній науці, сучасний розвиток якої переконливо свідчить про її 

можливості стати найважливішим інструментом визначення ступеня достовірності наукового 

обґрунтування та наукового прогнозування стосовно запобігання злочинності серед засуджених у 

місцях несвободи.  

Як відзначає О.О. Стулов, стан злочинності в установах виконання покарань за 2004-2008 рр. 

свідчить, що левова частка злочинів вчиняється засудженими, які відбувають покарання у виді 

позбавлення волі. Так, аналіз злочинності за 2008 р. свідчить, що протягом року стосовно засуджених 

до позбавлення обмеження волі було порушено 536 кримінальних справ порівняно з 489 справами у 

2007 р. (2006 р. – 411, 2005 р. – 386, 2004 р. – 324 кримінальні справи). Майже 60% від їх кількості – це 

справи, порушені за так званими «профілактичними статтями» (ст. 342, 345, 390, 391 КК України). 

Порівняно з 2007 р. удвічі зросла кількість втеч засуджених з колоній мінімального рівня безпеки з 

полегшеними умовами тримання (колишніх колоній-поселень), на 100% – кількість навмисних вбивств, 

на 200% – тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих. Водночас, на 66,6% 

знизилась кількість втеч засуджених до позбавлення волі з установ закритого типу» [1, с. 126]. 

При цьому низка злочинів, що вчинюються засудженими в місцях несвободи, властиві лише для 

цієї категорії осіб, оскільки їх вчинення можливе тільки під час відбування покарань. Зокрема, до них 
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належать: 1) ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі 

(ст. 390); 2) злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань (ст. 391); 3) дії, що 

дезорганізують роботу установ виконання покарань (ст. 392); 4) втеча з місця позбавлення волі або з-під 

варти (ст. 393);  

В цілому, незважаючи на різке зниження кількості засуджених з 149 тисяч у 2009 (186 тисяч у 

2013 році) до 60 тисяч у 2018 році, тобто втричі (300 %), однак кількість зареєстрованих злочинів 

вчинених у місцях несвободи має невтішну тенденцію і їх кількість скоротилась лише десь на 30 %. 

Підтвердженням цьому слугують, у тому числі, статистичні звітності Державної судової адміністрації, 

аналітичні довідки Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної 

пенітенціарної служби України та Міністерства юстиції України за період 2008-2017рр.  

На нашу думку, така тенденція пов’язана з тим, що скорочення кількості засуджених відбулося 

обраної державної політики на гуманізацію виконання кримінальних покарань, так званого закону 

Савченко та розташування місць несвободи на тимчасово окупованих територіях, на яких вести перелік 

засуджених немає можливості. Саме це дозволило замінити відбування покарання у місцях несвободи 

на інші альтернативні види покарань, умовно-дострокове звільнення тощо, тобто факти з місць 

несвободи були звільненні особи, які були засудженні вперше на злочини середньої тяжкості або тяжкі 

вчиненні з необережності, які самі по собі не були схильні до вчинення нових злочинів у місцях 

несвободи. У той же час, у місцях несвободи збільшився коефіцієнт рецидивістів та осіб з 

антисоціальними нахилами, схильними до вчинення нових тяжких злочинів. 

За даними офіційної статистики характерною особливістю злочинів вчинених засудженими в 

місцях несвободи за останні 10 років (2009-2018 рр.) є тенденція до суттєвого зменшення їх кількості з 

деякими динамічними коливаннями. Зокрема, якщо протягом (2009-2010 рр.) спостерігається 

зменшеність кількості злочинів з 422  до 404 у 2010 році, то з (2011 по 2012 рр.) включно абсолютний 

показник рівня злочинності серед засуджених збільшився, відповідно з 465 до 576 у 2012 році.  

Однак, в подальшому в динамічності коливання настало незначне зменшенням абсолютної 

кількості злочинів вчинених засудженими у місцях несвободи з 324 у 2013 році до 298 у 2014 році. 

Протягом наступних років динамічність коливання були пов’язані з то з незначним збільшенням 

абсолютної кількості злочинів вчинених засудженими у місцях несвободи з 302 у 2015році до 314 у 

2018 р.  

Щодо рівня вчинення нових злочинів у місцях несвободи на 1 тис. засуджених та осіб, узятих 

під варту, становив: 2008 р. – 4,91; 2009 р. – 4,87; 2010 – 3,85; 2011 – 3,52; 2012 – 3,02; 2013 – 3,92; 

2014 р. – 4,06. 2015 р. – 4,15; 2016 р. – 4,25; 2017 р. – 4,14; 2018 р. – 4,26. [2; 3]. 

До речі, слід звернути увагу, що показники за 2014–2018 роки вже не включають статистичні 

показники кількості злочинів, вчинених засудженими в місцях несвободи, які розташовується в 

тимчасово окупованій території АР Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей. Ми 

поділяємо злочинність серед засуджених в місцях несвободи на три групи. 

До першої групи належить спеціальні пенітенціарні злочини: втеча з місця позбавлення волі або 

з-під варти, злісна непокора вимогам адміністрації виправних установ, які загалом складають більше 

половини всіх учинених у місцях позбавлення волі злочинів. 

За кількісними показниками до групи ми включили злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зокрема, останнім часом рівень даних злочинів 

підвищується, що може казати про бездіяльність персоналу місць несвободи у запобіганні цим 

злочинам. 

У той же час, враховуючи латентність цих злочинів, динаміка скоріш за все свідчить про 

випадковість показників, а не про дійсний стан злочинності в місці несвободи. Разом з тим, підвищення 

обігу наркотичних речовин в місцях несвободи може свідчити про посилення впливу кримінальної 

субкультури. 

До третьої групи, однак аж ніяк не менш небезпечніші за інші злочини, становлять насильницькі 

злочини: умисні вбивства, замах на вбивство, умисні тяжкі тілесні ушкодження, хуліганство, погроза 

або насильство. 

Окрім цього, варто виокремити окремою категорією крадіжки в місцях несвободи. Здебільшого 

крадіжки вчиняються засудженими у інших засуджених і за це, як правило, настає фізична розправа за 

традиціями злочинного світу. Нерідко речі та продукти харчування та передачі відбираються тими, хто 

займає в колонії становище лідера. Ці факти, як свідчить практика, часто невідомі адміністрації 

виправних установ, а коли й стають відомими, то на них або не реагують, або застосовують заходи 

дисциплінарного характеру.  
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При дослідженні злочинності серед засуджених у місцях несвободи кримінологи рідко 

приділяють увагу вивченню колективу засуджених, процесів і явищ, які відбуваються в ньому, а 

концентрують свої зусилля переважно на кримінально-правових аспектах проблеми.  

Насамкінець, проведений нами аналіз стану злочинності серед засуджених у місцях несвободи  

за останні десять років показав наступне: по-перше, недостатню її розробленість на теоретичному та 

прикладному рівні; по-друге, наявність правових та кримінологічних прогалин комплексного вивчення 

питань злочинності серед засуджених у місцях несвободи; по-третє, відсутність потужних заходів 

запобігання такої злочинності. 
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викладач  

Національна академія Служби безпеки України 

 

Для протидії новим кібернетичним викликам та загрозам державній безпеці в 2012 році в 

структурі Служби безпеки України було створено Департамент контррозвідувального захисту інтересів 

держави у сфері інформаційної безпеки. 

З 2014 року кібернетичні загрози, яким протидіє департамент, одним з елементів гібридної 

війни, спрямовувалися на так-звані об’єкти критичної інформаційної інфраструктури.  

В 2014 році напередодні виборів Президента України мала місце перша масштабна кібератака, а 

саме атака на Єдину інформаційно-аналітичну систему «Вибори». ЇЇ найбільш провокаційним епізодом 

було несанкціоноване приховане розміщення хакерами на сайті ЦВК окремого підрозділу, який мав 

забезпечити висвітдення у визначений час  на сайті ЦВК заздалегіть підготовленого графічного файлу із 

зфальшованою діаграмою результатів голосування, дані якої не відповідали реальним результатам 

волевиявлення (Д. Ярош – 37,13%, П. Порошенко – 29,63%, Ю. Тимошенко – 11,42% тощо). Попри той 

факт, що вказаний файл було своєчасно виявлено та знешкоджено українськими правоохоронцями і він 

не був висвітлений на сайті ЦВК, починаючи з 20:00 25 травня, тобто з часу, коли шкідливе програмне 

забезпечення мало б відобразити сфальшоване зображення, засоби масової інформації Російської 

Федерації почали оприлюднювати відповідні неправдиві дані щодо результатів президентських виборів 

– перемоги Дмитра Яроша. Така поінформованість російських ЗМІ щодо змісту відповідної діаграми 

чітко вказує на організаторів відповідної атаки. Слід  

також зазначити, що штатний ліцензійний антивірусний засіб «Касперський» не знешкоджував 

шкідливе програмне забезпечення, що використовувалося під час атаки на ЄІАС «Вибори». 

В травні 2015 роціу мала місце масштабна кібератака на компаню «Київобленерго», в результаті 

якої було відключено 30 вузлових підстанцій електроживлення  Київської області, знеструмлено 

близько п’ятдесяти населених пунктів у дев’яти районах Київської області, позбавлені 

електропостачання об’єкти Південно-Західної залізниці й низки важливих підприємств промисловості. 

Для атаки викоритсовувався експлойт «BlackEnergy». 

В грудні 2016 року було здійснено атаку на комп’ютерну систему Державної казначейської 

служби України, виведено з ладу її офіційний інтернет сайт, змінено налаштування мережевих 

маршрутизаторів, заблоковано обмін фінансовою інформацією Казначейства з регіональними 

підрозділами. Зазначені дії призвели до призупинення казначейського обслуговування одержувачів 

бюджетних коштів (в середньому – 150 000 електронних транзакцій за добу). Паралельно було виведено 

з ладу інформаційну систему Міністерства фінансів України.  

В грудні 2016 року кібератаки зазнало ПАТ «Укрзалізниця». В результаті несанкціонованого 

втручанння в роботу Єдиної автоматизованої системи управління пасажирськими та вантажними 
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перевезеннями, інформаційних систем Дніпропетровського, Одеського та Харківського відділень 

Головного інформаційно-обчислювального центру ПАТ «Укрзалізниця» було призупинено надання 

підприємством послуги онлайн бронювання квитків, компрометовано значну кількість облікових 

записів співробітників.  

В грудні 2016 року мала місце кібератака на ДП «НЕК Укренерго», виведено з ладу 

інформаційно-телекомунікаційну мережу електропідстанції «Північна» та знеструмлено декілька 

районів Київської області та м. Києва. 

В червні 2017 року була здійснено атаку за допомогою так-ваного вірусу Petya, який приховано 

перезаписував директорії дискового простору, чим порушував  працездатність операційної системи. 

Атаки зазнали понад 800 об’єктів державної та приватної форми власності, вагома частина яких 

відноситься до критичної інфраструктури, зокрема, в сфері енергетики, комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, логістики, торгівлі, фінансів, а також державної влади та ЗМІ. Масштабність 

поширення вірусу Petya пов’язана із самим механізмом атаки.  Був використаний спосіб не лише 

адресної розсилки фішингових листів електронної пошти з шкідливим програмним забезпеченням, але 

й інфікування серверу оновлень популярного в Україні програмного продукту для документообігу та 

бухгалтерської звітності M.E.Doc. Тобто мала місце так-звана «Supply Chain Attack» через довірене 

джерело. 

За результатами аналізу фахівцями Служби безпеки України вищезазначених кібератак 

встановлено, що їм характерні спільні блоки шкідливого коду, об’єднаність за часом та метою. Подібні 

технології атак, зокрема: 

1. Атаки були адресними, застосовувалися фішингові листи, а у випадку віусу Petya – шкідливим 

програмним забезпеченням через можливості ураженого сервера M.E.Doc збиралися коди ЄДРПОУ та 

вибиралися конкретні цілі для атаки. 

2. Атакам передувало тривале вивчення мережевої інфраструктури майбутніх об’єктів нападу, що 

здійснювалося із залученням високопідготовлених профільних спеціалістів; 

3.  Атаки проводилися не окремими хакерами, а певними організованими структурами, оскільки 

передбачали значну та тривалу (до року) підгтовчу роботу. 

4.  Всі атаки не мали на меті отримання фінансової винагороди. Що стосується вірусу Petya, то він 

лише імітував здирницьке програмне забезпечення для маскування. В дійсності ж не передбачалося 

навіть потенційної можливості розшифровування файлів. Жодний із постраждалих, який перевів грощі 

в біткоінах на вказаний зловмисниками гаманець, ключ дешифрування так і не отримав. 

5. Зловмисники, які здійснювали кібератаки, мають високу кваліфікацію та гарно матеріально 

забезпечені. Ними використовувалися найновіші технології нейтралізації антивірусних засобів, 

актуальні вразливості системного програмного забезпечення, так-звані «бекдори», сукупна вартість 

яких на «чорному ринку» може сягати декілька сто тисяч долларів США. 

6. Джерело атаки детально приховувалося. Використовувалися разгалужені багатонаціональні бот-

мережі, мали місце факти видалення лог-файлів на уражених комп’ютерах. 

Детальний аналіз вищезазначених кібератак свідчить про причетність до них російських 

хакерських угруповань (Sofacy, Fancy Bear), Cozy Bear, Кібер-Беркут, Спрут тощо, які безпосередньо 

пов’язані із спецслужбами РФ. Тенденційний вибір часу та цілей атак свідчить, що їх справжньою 

метою є дестабілізація соціально-політичної обстановки в Україні. 

Актуалізація кібернетичних загроз державній безпеці України мала наслідком вжиття Службою 

безпеки України цілої низки заходів. В структурі спецслужби створено Ситуаційний центр 

забезпечення кібернетичної безпеки. Це відповідає визначеному в Стратегії кібербезпеки України 

напрямку розвитку сектору безпеки і оборони «розвиток підрозділів кібербезпеки та кіберзахисту 

Служби безпеки України». На центр покладено визначену в стратегії кібербезпеки функцію СБ України 

«реагування на кіберінциденти у сфері державної безпеки». 

За фінансової підтримки Трастового фонду Україна-НАТО Служба безпеки України за 

провідними світовими стандартами розпочала розгортати національну систему кібербезпеки. На 

об’єктах критичної інфраструктури встановлюються так-звані «сенсори», програмно-апаратні 

комплекси для глибокого моніторингу та своєчасного виявлення кібернетичних загроз. Інформація від 

зазначених сенсорів потрапляє до ситуаційного центру СБ України та автоматизовано аналізується. 

Найближчим часом буде забезпечено роботу такого центру в режимі 24/7. Ідентифікатори вже 

виявлених вразливостей заносяться до МІSP (Malware Information Sharing Platform), що є міжнародною 

платформою обміну даними про атаки з метою їх попередження. Сама таку ідею розвитку сектору 

безпеки і оборони закладено в Стратегії кібербезпеки України «розроблення та впровадження 

протоколів спільних дій, зокрема інформаційного обміну у режимі реального часу, суб'єктів 

забезпечення кібербезпеки під час виявлення кібератак та кіберінцидентів; розвиток міжнародного 
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співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки». На базі інформації про атаки, що вже мали місце 

як в Україні, так і за кордоном в МІSP формуються правила для оновлення програм-міжмережевих 

фільтрів на об’єктах критичної інфраструктури.  

В 2018 році набув чинності Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», який вперше на рівні закону закріпив функції СБ України в сфері кібербезпеки, зокрема 

щодо: негласної перевірки готовності об’єктів критичної інфраструктури до можливих кібератак та 

кіберінцидентів; реагування на кіберінциденти у сфері державної безпеки; здійснення 

контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з кібертероризмом 

та кібершпигунством; розслідування кіберінцидентів та кібератак щодо державних електронних 

інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, критичної 

інформаційної інфраструктури, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти 

миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі. 

Ефективна реалізація цих функцій перебачає необхідність розвитку законодавства в сфері 

захисту критичної інфраструктури, адже наразі відсутній як затверджений перелік об’єктів критичної 

інфраструктури, так і законодавчі вимоги щодо їх захисту. Одночасно існує необхідність і внесення 

змін до КК та КПК з метою розмежування кримінальної відповідальності та підслідності за злочини 

щодо приватних комп’ютерів та тих, що забезпечують функціонування критичної інфраструктури, 

державних електронних інформаційних ресурсів.  
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У сучасних умовах розвитку суспільства важливе значення приділяється інформаційно-

технічному забезпеченню певної діяльності, не є винятком і діяльність щодо виявлення, розслідування 

та попередження насильницьких злочинів щодо малолітніх. Успішність слідчої діяльності значною 

мірою залежить від можливості як самих слідчих, так і керівників слідчих підрозділів оперативно 

отримувати доступ до певних відомостей, необхідних для виконання їх службових завдань, 

кваліфіковано здійснювати їх аналіз, використовувати досягнення науково-технічної думки для 

оптимізації слідчих дій. Все це є складовими інформаційного забезпечення слідчої діяльності [1, с. 470]. 

Доволі важливою є роль інформаційно-технічного забезпечення при виявленні, розслідування та 

попередження злочинів на окремих етапах розслідування, за деяких особливих умов, так, наприклад, 

С.С. Кудінов відзначає, що особливе значення інформаційне забезпечення мас під час розслідування 

кримінальних справ в умовах дефіциту відомостей, коли слідчий відчуває нестачу даних необхідних 

йому, як для організації розслідування так і для виявлення слідів злочину, з'ясування механізму 

злочинної діяльності, встановлення винних у вчинені злочину та ін. Зокрема це характерно слідчим 

ситуаціям, коли не встановлено особу, яка вчинила злочин [2, с. 281]. Інформаційні дані дозволяють 

наприклад слідчому у побудові і перевірці версій, плануванні розслідування, організації і тактиці 

проведення окремих слідчих дій, інших заходів, тактичних операцій та комбінацій, взаємодії слідчого з 

співробітниками правоохоронного органу, використанні допомоги громадськості. 

Слід наголосити, що зважаючи на важливість інформаційно-технічного забезпечення виявлення, 

розслідування та попередження насильницьких злочинів щодо малолітніх (як і інших злочинів загалом), 

це питання знайшло відображення у Положенні про органи досудового розслідування Національної 

поліції України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 липня 2017 № 570. 

Так, відповідно до розділу V. «Повноваження керівників слідчих підрозділів органів Національної 

поліції» начальник слідчого відділу територіального підрозділу Національної поліції України, крім 

повноважень, передбачених КПК України забезпечує в межах компетенції координацію діяльності 

слідчого відділу та підрозділів оперативно-технічних заходів та оперативної служби ГУНП щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами ГУНП та 

міжрегіональними територіальними органами поліції; забезпечує ефективне використання слідчими 

оперативної інформації при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування та суду;  здійснює контроль за своєчасністю здачі 

до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення закритих кримінальних проваджень; 
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організовує діяльність інспекторів-криміналістів (техніків-криміналістів) щодо належного техніко-

криміналістичного супроводження кримінального провадження; забезпечує впровадження в практичну 

діяльність слідчих передового досвіду досудового розслідування і нових форм та методів 

криміналістики [3]. 

У свою чергу, відповідно до цього положення інспектор-криміналіст (технік-криміналіст): з 

використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних засобів і спеціального обладнання 

проводить вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє 

графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, забезпечує оформлення фото-, звуко- та 

відеоматеріалів після завершення слідчих (розшукових) дій; виявляє, фіксує, здійснює вилучення та 

пакування матеріальних об’єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого правопорушення; 

проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об’єктів, звертає увагу слідчого 

на фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин кримінального правопорушення. 

Наведені положення відомчого нормативно-правового акту дозволяють зробити висновок про 

наявність окремих підрозділів, які забезпечують інформаційно-технічне супроводження діяльності 

слідчого щодо забезпечення виявлення, розслідування та попередження злочинів, у тому числі 

насильницьких злочинів щодо малолітніх. 

За таких обставин важливим завданням є належна координація діяльності різних підрозділів 

правоохоронного органу з метою розкриття злочину, залучення до розкриття і розслідування злочинів 

слідчих, оперативних співробітників, працівників експертних підрозділів та інших осіб в разі 

необхідності. 

Зважаючи на зазначене вище, у аспекті предмету нашого дослідження не можна не згадати 

питання, яке піднімалось протягом останніх десяти років – це запровадження інформаційної бази осіб, 

які вчинили сексуальні злочини щодо неповнолітніх осіб. 

Важливим чинником ефективності діяльності з забезпечення виявлення, розслідування та 

попередження насильницьких злочинів щодо малолітніх є її інформаційно-технічне забезпечення. Тому 

у сучасних умовах розвитку суспільства важливою є взаємодія слідчих з різними підрозділами 

правоохоронного органу, у тому числі і тими, що виконують інформаційно-аналітичну роботу. 

 

Література: 
1. Кагляк І. І. Інформаційне забезпечення слідчої діяльності / І.І. Кагляк // Форум права. – 2014. – № 

3. – С. 470–475. 

2. Кудінов С.С. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: сучасний стан та шляхи 

вдосконалення / Кудінов С.С. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е.О. Дідоренка. – 2011. – № 1.– С. 280-285. 

3. Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затверджене 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 липня 2017 № 570. // Офіційний вісник України. 

– 2017. – № 72. – Ст. 2212. 

 

 

Криміналістичний моніторинг як метод попередження 

кримінальних правопорушень 

 

Теслюк І.О. 

кандидат юридичних наук  

старший науковий співробітник  

відділу організації наукової роботи  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

Динамічний рух України в напрямку європейських стандартів вимагає певних корективів та 

вирішення завдань, що стосуються різних сфер суспільного життя. Не винятком є і питання боротьби зі 

злочинністю, який має досить складний зміст (система заходів, методів та реалізація). Так як сучасні 

умови вимагають діагностики вже вчинених злочинів, виявлення та запобігання кримінальних 

правопорушень, що плануються в майбутньому, визначення найбільш ефективних форм і методів 

попередження є вкрай важливим. 

Ефективні та дієві криміналістичні методи є тим допоміжним інструментарієм, які покликані 

попередити, запобігти та розслідувати кримінальні правопорушення. Одним із таких методів є 

криміналістичний моніторинг.  
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Як зазначає А.Я. Сухарев: «Криміналістика - наука, що розробляє систему спеціальних 

прийомів, методів і засобів збирання, фіксації та використання судових доказів. Ці прийоми і методи 

застосовуються в кримінальному судочинстві для попередження, розкриття та розслідування злочинів, а 

також використовуються при судовому розгляді кримінальних, а в ряді випадків і цивільних справ» [1, 

с. 198]. 

З англ. мonitoring – означає постійне спостереження за яким-небудь процесом з метою 

виявлення його відповідності бажаному результату або тенденцій розвитку [2]. У широкому значенні 

під моніторингом розуміють спеціально організоване систематичне спостереження за станом об’єктів, 

явищ, процесів з метою їхньої оцінки, контролю та прогнозу [3, с. 147]. Однак, у науці криміналістиці є 

одним із провідних у частині попередження, запобігання та розслідування кримінальних 

правопорушень. 

Слід зазначити, що витоки боротьби зі злочинністю відомі ще з давніх часів, адже заходи, 

спрямовані на забезпечення безпеки існуючого ладу, особистої безпеки громадян та майна 

впроваджувалися державою завжди і постійно. Сьогодні однією з важливих умов ефективної діяльності 

органів досудового розслідування є глибокий та всебічний аналіз інформації, її опрацювання та 

використання в цілях превентивної діяльності, у тому числі й попередження вчинення кримінальних 

правопорушень. 

Досить вдало визначає О.М. Цільмак [4], стосовно того, що під час вжиття профілактичних 

заходів щодо запобігання, відвернення та припинення кримінальних правопорушень суб’єкти 

досудового розслідування повинні: 

1) відшукувати криміналістично важливу інформацію стосовно кримінального 

правопорушення, що планується; 

2) здійснювати об’єктивну оцінку отриманих відомостей та даних стосовно кримінального 

правопорушення, що планується; 

3) здійснювати оцінку цінності, застосовності, достовірності, надійності таефективності 

відомостей та даних стосовно кримінального правопорушення, яке планується; 

4) ранжувати інформацію з точки зору її достовірності та надійності; 

5) здійснювати сепарацію інформації для відкидання неважливої та непотрібної; 

6) збирати й отримувати прямі та непрямі докази стосовно планування 

кримінальногоправопорушення; 

7) перевіряти вже отримані докази стосовно планування кримінального правопорушення та ін. 

[4]. 

Отже, на нашу думку, криміналістичний моніторинг щодо попередження кримінальних 

правопорушень передбачає:  

– збір та узагальнення інформації відносно вчинених злочинів;  

– оцінка, систематизація та класифікація інформації;  

– співставлення та прогнозування злочинних явищ і процесів, що можуть відбутись в 

майбутньому. 

Основними складовими криміналістичного моніторингу під час попередження кримінальних 

правопоршень є: 

1) Ціль та задачі моніторингу визначаються необхідністю органів досудового розслідування 

відповідно до забезпечення ефективного розкриття злочинів певного виду. У функціональному значенні 

криміналістичний моніторинг є одним з інструментів відшукування, оцінки та аналізу інформації, яка 

забезпечується здійсненням систематичного спостереження та відстеження динаміки вже вчинених 

злочинів, наприклад у певному регіоні. 

2) Для попередження кримінальних правопорушень, застосовуючи метод криміналістичного 

моніторингу, органи досудового розслідування використовують відповідну інформаційну систему, яка 

полягає в обробкці моніторингової інформації та становить інформаційно-аналітичну діяльність. 

3) Головною функцією криміналістичного моніторингу під час попередження кримінальних 

правопорушень є визначення та затвердження характеристик (параметрів) об'єктів, які підпадають під 

моніторинг. Тобто систематизація та узагальнення юридично важливої інформації у вигляді 

відповідних моделей злочинних явищ. 

На нашу думку, метою криміналістичного моніторингу є профілактика, запобігання та 

ефективне розслідування кримінальних правопорушень. 

Практичними завданнями криміналістичного моніторингу є: отримання достовірної інформації 

про рівень злочинності в певному регіоні та відповідно, рівень їх розкриття; виявлення факторів, що 

впливають на рівень розкриття злочинів; визначення причин та умов, що спонукають до вчинення 

злочинів даного типу, у певному регіоні на даний час та в майбутньому. 
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Таким чином, криміналістичний моніторинг є важливим методом попередження 

кримінальних правопорушень, так як інформаційно-аналітична робота, що ведеться відносно вже 

вчинених злочинів несе інформативний характер. 
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Аналіз практики виявлення та розслідування кримінальних правопорушень вказує на певні 

недоліки в організації інформаційно-аналітичного забезпечення цього процесу. Особливо гостро ця 

проблема торкається діяльності слідчого в умовах тактичного ризику, коли пізнання події злочину 

супроводжується значною інформаційною неповнотою та протидією розслідуванню. На сьогоднішній 

день ризик присутній практично у всіх галузях життєдіяльності людини. Ризик, будучи об'єктом 

дослідження ряду наук, таких як теорія прийняття рішень, військове мистецтво, медицина, психологія, 

етика тощо, має різні дефініції залежно від аспекту розгляду його конкретною наукою. Не обійшло дане 

поняття й криміналістику, Виникнення тактичних помилок у багатьох випадках пов'язано з прийняттям 

рішень у ситуації тактичного (криміналістичного) ризику. Наведемо деякі точки зору. 

Так, Р.С. Бєлкін визначає тактичний ризик як допущення негативних наслідків при реалізації 

тактичного рішення [2, с. 99]. М.П. Яблоков пише, що криміналістичний ризик - це специфічна 

поведінка слідчого під час розслідування, спрямована на вирішення завдань, які обтяжені об'єктивною 

ймовірністю їх недосягнення, та містять можливість настання негативного результату або негативних 

наслідків [3, с. 192]. 

В.Ю. Шепітько вважає, що завдання слідчого полягає в тому, щоб обрати позицію найменшого 

тактичного ризику, заздалегідь прогнозувати негативні наслідки та передбачати заходи для їх 

попередження і виключення [4, с. 93]. 

Як відомо, пред'явлення для впізнання є важливим процесуальним засобом встановлення (чи 

заперечення) тотожності об'єктів за їх ідеальними відображеннями. Тому під час розслідування різних 

категорій злочинів слідчому досить часто доводиться пред'являти для впізнання осіб, предмети, трупи 

та інші об'єкти, які мають значення для кримінального провадження. Проведене нами дослідження 

дозволило дійти висновку про те, що пред'явлення для впізнання - це слідча (розшукова) дія, яка 

містить у собі найбільший ступінь тактичного ризику. Так, 78,5% опитаних нами слідчих відповіли, що 

знають про те, що зазначена процесуальна дія є ризикованою і враховують цю обставину при підготовці 

до її провадження. Як справедливо зазначається в криміналістичній літературі, при впізнанні особи, 

причетної до вчинення злочину, з'являються реальні підстави як для проведення обшуку в житлі 

підозрюваного, так і так і для проведення інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на одержання 

доказової інформації про злочинну діяльність конкретної особи, встановлення інших співучасників 

злочину, одержання додаткової значимої для кримінального провадження інформації [5, с. 84]. 
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Однак, на нашу думку, до ризику проведення такого впізнання необхідно звертатися тільки при 

сильній позиції особи, яка впізнає, коли є тверда впевненість у тому, що остання реалізує свої правдиві 

показання.  

Однією з помилок, здатних поставити слідство у вкрай скрутний стан, є непідготовленість до 

його проведення. Прийняттю рішення про пред'явлення для впізнання того або іншого об’єкта повинна 

передувати відповідна інформаційно-аналітична робота з підготовки та тактично грамотний допит 

потенційного впізнавача з метою встановлення ознак, за якими він може впізнати об'єкт, що сприймався 

ним раніше. Це створить необхідні передумови виконання вимог КПК України [1] і криміналістичних 

рекомендацій про подібність об'єктів, пропонованих для впізнання конкретній особі.  

На практиці зустрічаються ситуації, коли допитувана особа не може назвати прикмети людини, 

яку вона раніше сприймала, але стверджує, що зможе її впізнати. Присутність певного елемента 

тактичного ризику ставить слідчого перед вибором - відмовитися від свого наміру провести 

пред'явлення для впізнання й, завершивши допит, подальші підготовчі дії припинити, або залишитися 

непохитним і реалізувати свій задум. 

Як у спеціальній літературі, присвяченій розглянутій слідчій (розшуковій) дії, так і практичними 

працівниками висловлюються різні погляди на вирішення цього питання. На думку одних, якщо 

впізнавач не може назвати прикмети людини, яку йому мають пред'явити для впізнання, але стверджує, 

що зможе її впізнати, у жодному разі не можна відмовлятися від пред'явлення. Даної точки зору 

дотримуються близько 70% опитаних нами практичних працівників. Інші ж вважають, що взагалі не 

доцільно проводити впізнання, якщо допитуваний не може назвати прикмети, за якими збирається 

впізнати певну особу, що сприймалася раніше, оскільки результати такого впізнання не будуть мати 

доказового значення, тим більше, найменші помилки і прорахунки в розслідуванні трактуються 

підозрюваними і їхніми захисниками як великий «плюс» у свою користь. Близько 5% практичних 

працівників висловили певні сумніви з приводу цінності такого впізнання, а 25% порахували 

необхідним відмовлятися в подібних ситуаціях від проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії. 

Розуміючи, що пред'явлення для впізнання може зіграти вирішальну роль у викритті злочинців, 

ми вважаємо за доцільне лише трохи пом'якшити позицію, зробивши акцент на можливість проведення 

в даній ситуації пред'явлення для впізнання, а не на його необхідність. Тут категоричні приписи не 

потрібні. Це питання може вирішуватися слідчим у кожному окремому випадку з урахуванням наявної 

доказової бази, тактичних міркувань і інших обставин, у тому числі й міркувань мінімізації тактичного 

ризику.  

Зрозуміло, прагнення мінімізувати тактичний ризик при пред'явленні для впізнання може не 

увінчатися успіхом і бажаний результат не буде отриманий. Однак, якщо немає інших доказів, потрібно 

використовувати будь-яку можливість. 

Фактором, що підвищує ступінь тактичного ризику при пред'явленні особи для впізнання, є так 

звані «помилки», засновані на психологічному стресі. Каталізатором даного стресу є та обставина, що 

по своїй природі впізнання - перша слідча (розшукова) дія, де після злочинної події особа, яка впізнає, 

бачить підозрюваного й при цьому прямо вказує як на особу, котру він спостерігав за тих чи інших 

обставин. 

Страх перед злочинцем - ось психологічний фактор відмови від упізнання, «невпізнавання» 

його. Безперечно, на наш погляд, те, що при розслідуванні певної категорії злочинів цей острах 

найчастіше обґрунтований, тому доцільно тут удатися до впізнання в умовах, що виключають візуальне 

спостереження впізнавача особою, яка впізнає.  

Крім фактору страху, що впливає на кінцевий результат пред'явлення особи для впізнання, ще 

можна виділити фактор часу. Проводити цю слідчу (розшукову) дію потрібно якнайближче до 

розслідуваної події. Це обумовлено тим, що існує ризик змови учасників, підкупу (шантажу) особи, яка 

впізнає, вчинення іншої протидії. 

Однак, у деяких випадках з тактичних міркувань необхідно трохи відтермінувати момент 

пред'явлення особи для впізнання, Наприклад, якщо слідчому стане відомо, що потенційний впізнавач 

за різних причин має намір ухилитися від процесу впізнання, або збирається дати свідомо неправдиві 

свідчення. У даній ситуації слідчий повинен вжити заходів до з'ясування й нейтралізації причин 

подібної поведінки особи, що має впізнавати, а вже потім проводити пред'явлення для впізнання. 

Таким чином, тактичний ризик при провадженні пред'явлення для впізнання може проявлятися 

у всіх вищевказаних формах. Він є закономірним компонентом розслідування, специфіка якого робить 

прийняття рішення в умовах тактичного ризику типовим явищем. Завдання слідчого полягає в тому, 

щоб обрати стратегію найменшого ризику, передбачити можливі негативні наслідки свого рішення й 

заздалегідь продумати заходи щодо ліквідації або послаблення цих наслідків, тобто мінімізувати ризик. 
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За таких умов інформаційно-аналітична складова побудови тактики проведення зазначеної слідчої 

(розшукової) дії має першочергове значення. 
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Хоча цифровий світ приносить величезні переваги, він також є вразливим. Інциденти, пов'язані з 

кібербезпекою, як навмисні, так і випадкові, зростають у тривожному темпі та можуть порушити 

надання життєво необхідних послуг, таких, як водо- та енегропостачання, охорона здоров'я, зв'язок 

тощо. Загрози можуть мати різне походження - включаючи кримінальні, політичні мотиви, 

терористичні чи державні напади, а також стихійні лиха та непередбачені помилки. 

Економіка ЄС вже постраждала від дій, пов'язаних із кіберзлочинністю, проти приватного 

сектору та приватних осіб. Кіберзлочинці використовують все більш витончені способи вторгнення в 

інформаційні системи та викрадення даних. Зростання економічного шпигунства та державної 

діяльності в кіберпросторі створює нову категорію загроз для урядів та компаній ЄС. 

У країнах за межами ЄС уряди можуть також зловживати кіберпростором для нагляду та 

контролю над своїми громадянами. ЄС може протистояти цій ситуації шляхом заохочення свободи в 

Інтернеті та забезпечення поваги фундаментальних прав в Інтернеті. 

Усі ці фактори пояснюють, чому уряди у всьому світі почали розробляти стратегії кібербезпеки 

та розглядати захист кіберпростіру як все більш важливу міжнародну проблему. Затверджені на 

сьогодні висновки підкреслюють необхідність того, щоб всі країни ЄС надавали необхідні ресурси та 

інвестиції для боротьби з кіберзагрозами.  

Законодавці та держави-члени ЄС затвердили перший в історії закон, який зобов'яже інтернет-

компанії, такі як Google і Amazon, eBay і Cisco повідомляти про кібератаки до відповідних органів ЄС, 

відомий як “Директива з мережевої та інформаційної безпеки” (NIS). У випадку відмови повідомляти 

відповідні органи компаніям можуть загрожувати штрафні санкції. При цьому соціальні мережі, як от 

Facebook, під вимоги Директиви ЄС не підпадають. Також, новий закон встановлює чіткі зобов'язання 

для компаній в таких важливих галузях, як транспорт, енергетика, здоров'я і фінанси.  

Метою Директиви NIS є гарантування високого загального рівня безпеки мережевих та 

інформаційних систем в рамках ЄС. Для того щоб цього домогтися, було вирішено зобов'язати 

держави-учасники підвищити свою готовність і поліпшити співпрацю один з одним, а також зобов'язати 

операторів, які надають критично важливі послуги, пов'язані з певними об'єктами інфраструктури, і 

провайдерів окремих цифрових послуг вжити відповідних заходів з управління ризиками безпеки і 

повідомляти про серйозні інциденти компетентним національним органам. Все це, на думку 

Європейської Комісії, є життєво важливим для забезпечення безпеки та викликає довіру цифрового 

середовища в рамках усього ЄС. [1, с. 1] 

Відтепер при витоку даних установи повинні доповісти про кібератаку. Нові правила 

стосуються всіх країн - членів ЄС. Учасники ЄС також повинні будуть тісніше співпрацювати з питань 
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обміну інформацією та захисту ІТ-інфраструктур, особливо в критичних галузях на кшталт держпослуг 

і енергетики. 

Уряди країн Євросоюзу позитивно сприйняли прийняття нового закону. На думку прихильників 

законопроекту, ця ініціатива здатна покласти край фрагментарності систем кіберзахисту і різним 

вимогам щодо кібербезпеки, особливо в умовах таких критичних загроз, як організована 

кіберзлочинність, шпигунство і міжнародний тероризм. 

Ще одним кроком для поліпшення ситуації у кіберпросторі є Стратегія кібербезпеки 

Європейського Союзу, висунута Комісією та Високим представником Союзу з питань закордонних 

справ та політики безпеки. Вона окреслює бачення ЄС у цій галузі, роз'яснює ролі та відповідальність та 

визначає дії, необхідні для забезпечення сильного та ефективного захисту та просування прав громадян, 

щоб зробити онлайн-середовище в Європі найбезпечнішим у світі. 

Мета стратегії кібербезпеки ЄС – (Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and 

Secure Cyberspace) – підвищення стійкості і нарощування потенціалу в області кібербезпеки держав-

членів ЄС (посилення боротьби з кіберзлочинністю, формування ефективної інфраструктури 

забезпечення безпеки, розробка принципів міжнародної політики в області кібербезпеки). 

Найважливіший аспект стратегії – гармонізація можливостей забезпечення інформаційної 

безпеки європейських держав, і уніфікація інфраструктури забезпечення кібербезпеки за допомогою:  

- змін в національних законодавствах; 

- створення національних груп реагування на комп'ютерні інциденти (Computer Emergency 

Response Team, CERT);  

- формування компетентних національних органів, забезпечених професійними і матеріальними 

ресурсами, які будуть відслідковувати ситуацію в своїх країнах і управляти кібер-ризиками, а також 

підтримуватимуть взаємодію з Європейською Комісією. 

Стратегія передбачає зміцнення співпраці між державним і приватним секторами, а також 

розробку концептуальних документів, що забезпечують єдині поняття та підходи, для формування 

єдиного загальноєвропейського погляду на організацію і проведення інформаційних операцій в рамках 

розроблюваної стратегічної концепції «Спільної оборони і політики безпеки». 

У майбутньому поставлено за мету збільшити зусилля ЄС в дослідженні і розвитку кібербезпеки 

шляхом створення мережі центрів з кібербезпеки в усьому союзі. Інші заходи, виділені Радою, 

включають надання необхідних правоохоронних інструментів для боротьби з кіберзлочинністю, 

розробку скоординованої реакції ЄС на масштабні інциденти і кризові явища і кризові ситуації, а також 

проведення регулярних навчань з загальноєвропейської безпеки в області кібербезпеки. 

На думку авторів, одним з можливих шляхів покращення кібербезпеки для України це 

переймання досвіду європейських колег, особливо враховуючи євроінтеграційні амбіції України. 

Першим кроком стало введення в дію указом Президента від 27 січня 2016 року розробленої 

спеціалістами з кібербезпеки та затвердженої на засіданні РНБОУ Стратегії кібербезпеки України. Її 

метою є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах 

особи, суспільства і держави.  

Основна ідея полягає в тому, що Україна повинна створити складну глобальну 

високотехнологічну систему для забезпечення безпеки і надійності зв’язку. Це здається непростим 

завданням, беручи до уваги поточний стан інструментів захисту і безпеки. 

Наступним етапом у розбудові кіберпростору та кібербезпеки України стало ухвалення Закону 

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Цей Закон визначає правові та організаційні 

основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави, національних інтересів України у кіберпросторі. [2, с. 1] 

Згідно з Законом, координація діяльності у сфері кібербезпеки як складової національної 

безпеки України здійснюється Президентом України через очолювану ним РНБОУ – таким чином, 

кібербезпека нормативно визнається важливою частиною національної безпеки України. 

Очевидно, що головна мета прийняття спеціалізованого Закону "Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України" полягає в засвідченні важливості захисту кіберпростору України. 

Більш конкретні кроки, дії і заходи мають бути прописані у підзаконних актах, прийнятих як 

відомствами, які входять в Національну систему кібербезпеки, так і всіма іншими, які так чи інакше 

провадять діяльність з залученням інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Дуже важливим є те, що Закон передбачає участь України в міжнародних і європейських 

системах забезпечення кібербезпеки, що дозволить поліпшити співпрацю з визнаними фахівцями, 

інтеграцію України в світову спільноту і підняти рівень знань вітчизняних фахівців. 

На думку авторів, створення та впровадження нормативних документів, що стосуються 

кібербезпеки в Україні, є гарним початком для інтеграції нашої країни у європейське суспільство. 
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Опираючись на прагнення України щодо євроінтеграції, потрібна уніфікація національного 

законодавства з нормативними документами Європейського союзу, тому при підготовці нормативних 

актів стосовно кібербезпеки доцільно орієнтуватися на аналогічні правові документи 

загальноєвропейського рівня. 

Ці нормативні документи окреслюють напрямок необхідних дій, на основі чіткого захисту та 

просування прав громадян, щоб зробити Інтернет-середовище безпечним для громадян. Це бачення 

може бути реалізоване лише шляхом справжнього партнерства між багатьма учасниками, 

відповідальності за кіберпростір та змогою вирішувати масштабні інциденти і кризові явища та кризові 

ситуації, що виникають. Необхідна також сильна підтримка та відданість від приватного сектору та 

громадянського суспільства, які є ключовими сторонами для підвищення рівня безпеки та захисту прав 

громадян. 
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На актуальність запобігання кіберзлочинності в Україні вказує створене у Міністерстві 

внутрішніх справ Управління боротьби з кіберзлочинністю, підпорядковане Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України, головна мета якого підготовка та функціонування висококваліфікованих 

фахівців в експертних, оперативних і слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії кіберзлочинності 

та здатних застосовувати на високому професійному рівні новітні технології в оперативно-службовій 

діяльності.  

На жаль, аналіз прийнятих Верховною Радою України низка законів зокрема, Закони України 

«Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про основи національної безпеки України» та Указ Президента 

України «Про Національний координаційний центр кібербезпеки» показав певні обмеження контролю 

та запобігання кіберзлочинності в Україні. 

А це в свою чергу створило певні умови укріплення тісних зв’язків між кіберзлочинністю та 

організованою злочинністю. До речі, Інтернетом користуються всі, в тому числі, і окремі злочинні 

групи, але останні створюють сектори тіньового ринку, з поділом праці між злочинними групами і 

цілими майданчиками, для торгівлі програмним забезпеченням для вчинення злочинів, продажу 

інформації тощо. 

Більше того, багатогранність розвитку суспільного життя у третьому тисячолітті дуже активно 

позначилось на інтенсивному використанні державними і приватними установами новітніх 

комп’ютерних технологій, можливостей електронних мереж. Водночас, з появою нових форм 

організації суспільних відносин (соціальні мережі, віртуальна реальність, блокчейн тощо) з’явився 

новий вид високотехнологічної злочинності – кіберзлочинність. 

У звязку з цим, розглядаючи запобігання кіберзлочинності в Україні слід звернути увагу на той 

факт, що перші кроки світова спільнота здійснила у сфері запобігання кіберзлочинності, ухваливши 

Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність у 2001 року, яку Україна ратифікувала у 2005 році. 

Відповідно до положень цієї Конвенції[1], кіберзлочинність – це сукупність злочинів, поєднаних у такі 

групи: 

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

систем; 

– правопорушення, безпосередньо пов’язані з використанням комп’ютера як засобу скоєння 

злочину; 
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– правопорушення, пов’язані зі змістом даних (інформації), розміщеної в комп’ютерних 

системах; 

– правопорушення, пов’язані з порушенням авторських і суміжних прав, а також акти расизму та 

ксенофобії, вчинені за допомогою комп’ютерних систем. 

Важливого значення у системі запобігання кіберзлочинності набуває законодавче закріплення 

поняття «кіберзлочин» – прийняття Верховною Радою Закону «Про основні засади кібербезпеки 

України» від 05.10.2017 №2163-VIII. Зокрема, у ст. 1 подано таке 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»[2]. 

Враховуючи те, що визначення кіберзлочину довгий час було пріоритетом кримінологічної 

науки, деякі вітчизняні вчені вважають, що таке визначення суперечить окремим положенням 

кримінального законодавства, положенням міжнародних нормативно-правових актів, а також 

тенденціям розвитку законодавства у сфері кримінальної юстиції[3]. 

Не заперечуючи дискусійності щодо визначення кіберзлочину, слід усвідомлювати, що 

прийнятий закон у системі запобігання кіберзлочинності має позитивні результати, а вдосконалення – 

це прерогатива науковців і практиків. 

Пріоритетним напрямком запобігання злочинності є організація взаємодії і координації зусиль 

правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх належною матеріально-

технічною базою. А це потребує активізації зусиль як на національному, так і міжнародному рівнях. А 

тому, позитивні наслідки запобігання кіберзлочинності можуть мати місце лише за умови 

співробітництва та великої уваги до цього питання з боку світового співтовариства.  

Річ у тім, що саме злочини у віртуальному просторі носять транснаціональний характер, 

спричиняють неабиякі збитки морального та матеріального характеру, становлять загрозу національній 

та світовій кібербезпеці. 

Більше того, саме в мережі Інтернет незаконне розповсюдження медійного контенту є способом 

вчинення злочинів, що посягають на різні об’єкти, які знаходяться під кримінально-правовою 

охороною. Найпоширенішими видами порушень у мережі Інтернет є: незаконне відтворення і 

копіювання музичних, художніх, літературних творів чи комп’ютерних програм без попереднього 

надання на це згоди автора чи правовласника. Це є порушенням матеріальних прав авторів. 

Спираючись на дані кримінологічних досліджень у сфері використання електронно-

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

зазначити великі темпи зростання кіберзлочинності, що тягне за собою низку проблем, які потрібно 

першочергово вирішувати як державі, так і нам самим. 

Насамкінець, запобігання кіберзлочинності в Україні – це в першу чергу, створення 

власноручного захисту шляхом введення в комп’ютер свого паролю і періодичність його змінювати; по-

друге, своєчасне оновлення антивірусних програм; по третє, роботу з комп'ютером має здійснюватися 

тільки  у режимі користувача. На жаль, цією порадою, за дослідженням кримінологів, нехтують 

найчастіше, тим самим створюючи додаткові ризики зараження комп'ютера вірусами тощо. 
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Основною тенденцією розвитку сучасних інформаційних систем є підвищення рівня їх 

інтелектуалізації. Це пояснюється необхідністю оброблення великих обсягів неструктурованої 

інформації, на основі аналізу якої приймаються рішення у системах управління соціальними процесами, 

виробництвом та інфраструктурними об’єктами. Несанкціоноване втручання у такі процеси, як із 

зовнішнього кіберпростору, так і з боку внутрішніх суб’єктів системи, може приводити до серйозних 

негативних наслідків. Особливе значення у таких системах сьогодні надається забезпеченню 

конфіденційності інформації. У докладі європейської комісії “The EU Data Protection Reform and Big 

Data”: Factsheet [1], вартість даних що обробляється у системах управління наприкінці останнього 

десятиліття складає майже трильйон євро. 

Сьогодні у науковому середовищі все частіше іде мова про використання так званих “великих 

даних” (Big Data) [2], під якими розуміються дані, обсяг яких є занадто великим для даної 

обчислювальної системи і в таких ситуаціях доводиться організовувати розподілений обчислювальний 

процес [3]. Як правило великі дані використовуються у сучасних системах підтримки прийняття рішень 

і експертних системах. Інформаційні процеси, що відбуваються у таких системах використовують дані 

як із відкритих джерел кібернетичного середовища, так і від внутрішніх баз знань і баз даних. 

Зрозуміло, що прийняті рішення, команди управління та інша інформація системи має обмежений 

доступ і організація захисту інформаційних процесів у нових умовах – це важлива наукова проблема. 

Поява хмарних інфраструктур, велика кількість різноманітних джерел інформації, потокова 

природа передавання та міжхмарна міграція інформації створюють безліч нових типів інформаційних 

загроз. Інформація, отримана у результаті аналізу “великих даних” має бути завжди доступною 

легальним суб’єктам, і одночасно вона має бути надійно захищеною. Традиційно, головною функцією 

захисту було розподілення доступу між користувачами системи. Вона порівняно легко реалізовувалась 

для реляційних баз даних, побудованих на основі моделі Кода. Класичні підходи до захисту інформації 

в інформаційних технологіях були сформульовані у стандарті ISO-IEC 15408 “Критерії оцінки безпеки 

інформаційних технологій, виданому у грудні 1999 року [4, 5, 6]. Опрацьованої моделі, орієнтованої на 

слабо структуровані або не структуровані дані, досі не існує, і тому пошук наукових підходів до її 

створення – це одна із основних наукових задач в галузі обробки інформації. 

Розробники інформаційних технологій, орієнтованих на роботу із великими даними, не 

дивлячись на відсутність наукового обґрунтування цієї проблеми, у кожному конкретному випадку 

вирішують її на свій розсуд. Результатом такого становища стала поява на ринку інформаційних 

технологій програмних продуктів, що вирішують цю проблему в окремих обмежених предметних 

областях. Інколи розробники таких технологій публікують свої методології і рекомендації щодо захисту 

даних, але всі вони не претендують на рівень стандартів. Враховуючи, що мова іде про галузь 

діяльності, яка дуже важко піддається формалізації, регулювання відносин між розробниками і 

замовниками захищених інформаційних технологій вимагає створення відповідних стандартів. На 

даний час цією проблемою займаються декілька робочих груп, наприклад група WG9 під егідою 

комітету ISOJTC 1 і Big Data Working group від об’єднання Cloud Security Alliance. У Сполучених 

Штатах є своя група NISTBigData (NBD-PWG), що працює над цією проблемою. Свій вклад у цю 

роботу вносять також Міжнародна організація по стандартизації і Міжнародна електротехнічна комісія 

(ISO/IEC), а також Британський інститут стандартів (BSI). Найбільше у цій роботі зроблено інститутом 

NIST, який запропонував специфікацію FrameworkV1.0, що була опублікована у вигляді окремих 

наступних документів: 

‒ Визначення (Definitions) [7]; 
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‒ Таксономія (Taxonomies) [8]; 

‒ Варіанти та вимоги (Use Cases and Requirements) [9]; 

‒ Безпека та конфіденційність (Security and Privacy) [10]; 

‒ Архітектура і документація (Architecture White Paper Survey) [11]; 

‒ Концептуальна модель архітектури (ReferenceArchitecture) [12]; 

‒ Стандартна дорожня карта (StandardsRoadmap) [13]; 

Концептуальна еталонна модель, викладена у розділі Security and Privacy [10], NBDRA (NIST 

Big Data Reference Architecture) являє собою абстракцію високого рівню, що може бути корисною під 

час реалізації складних інформаційних технологій і передбачає розподілення великих даних на п’ять 

логічних функціональних компонентів, пов’язаних між собою відповідними інтерфейсами. 

Головним компонентом архітектури BigData є системний менеджер (SystemOrchestrator ‒ SO), 

що відповідає за визначення та інтеграцію дій по введенню даних у систему. Основна його функція 

полягає у конфігуруванні та управлінні іншими компонентами архітектури BigData. 

Наступним компонентом архітектури є провайдер даних (Data Provider ‒ DP). Це компонент, що 

контролює поповнення системи Big Data новими даними. Він має у своєму розпорядженні набір 

відповідних інтерфейсів які забезпечують обмін між системою Big Data та джерелами інформації. 

Третім компонентом є розробник і постачальник системи (BigDataApplicationProvider ‒ BDAP), 

який має забезпечити виконання наданими програмними продуктами певного набору сервісів 

оброблення інформації, що відповідають вимогам SO. Його основна ціль полягає у інкапсуляції бізнес-

логіки і функціональних можливостей архітектури BigData. Інформація, що надходить у систему від 

зовнішніх джерел, має оброблятись різними способами, щоб вилучити із неї якомога більше необхідних 

даних. 

Четвертим компонентом системи Big Data є постачальник інфраструктури великих даних (Big 

Data Framework Provider ‒ BDFP). Його можна розглядати як структуру, що реалізує логіку великих 

даних і підтримує дії, визначені у BDAP. BDFP виконує управління трьома компонентами: 

інфраструктурою (віртуальною або фізичною), структурою обробки інформації, а також самою 

обробкою даних для підтримки системи Big Data. 

Останнім п’ятим компонентом системи BigData є споживачі даних (DataConsumer ‒ DC). 

Зазвичай суб’єкти, що взаємодіють із цим компонентом, є кінцевими споживачами або іншою 

системою. Цей компонент складається в основному із відповідних інтерфейсів, що приводять вихідну 

інформацію до відповідного вигляду. 

Питання безпеки великих даних розглядаються у документі NIST Special Publication 1500-4, під 

назвою “Security and Privacy” [10]. У ньому визначаються нові аспекти забезпечення захисту і 

конфіденційності, обумовлені використанням великих даних, надається класифікація основних 

напрямів захисту. Відповідальність за безпеку покладається на структуроване середовище захисту 

SecurityandPrivacyFabric, що охоплює усі компоненти архітектури NBDRA. 

Над проблемою створення сучасних інтелектуальних технологій працюють такі виробники як 

Apache Software Foundation, Informatica, HPE, Gemalto, Imperva, а також науковці, для яких проблема 

оброблення великих неструктурованих даних уявляє суто науковий інтерес. Пропозиції практичної 

реалізації цієї задачі деякими виробниками націлені на вирішення певного кола практичних задач 

захисту. Автоматизація операцій, пов’язаних із аналізом великих об’ємів інформації, що поступають із 

відкритого середовища як у структурованому, так і у неструктурованому вигляді, має на увазі 

застосування індивідуального підходу у кожному конкретному випадку, навіть за наявності відповідних 

стандартів. 
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Зараз спостерігається стрімкий розвиток інтернет-технологій, а разом з ним великі корпорації та 

прості люди шукають нові можливості покращення системи грошового обігу, прискорення транзакцій 

платежів, збільшити надійності та ефективності операцій. Технологія блокчейн, на якій базується 

велика кількість технологічних розробок XXI віку, знайшла широкого застосування в багатьох сферах 

суспільства, таких як діяльність у сфері криптографії, криптовалюти так і застосування у державній 

сфері управління по всьому світу. Особливе це питання набрало свою актуальність після світової 

економічної кризи в 2008 році.  

Україна входить до країн-лідерів у сфері застосування криптовалюти та технології блокчейн та є 

ідеальним місцем для розвитку новітніх технологій. Так, Україною було застосовано у сфері 

державного управління, а саме створено та запроваджено електрону платформу для реалізації 

арештованого майна - «Система електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ». Тому поява 

технології блокчейн, яка дозволяє реалізовувати найстійкіші цифрові реєстри в світі є логічним 

розвитком світу та прямо зараз ми спостерігаємо адаптацію технології блокчейн до традиційних 

секторів економік. Вже набрали популярність такі криптовалюти, які функціонують на основі 

технології блокчейн як: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, EOS та інші. Разом з технологіями 

злочинні угрупування також активно почали запроваджувати та використовувати технологію блокчейн 

у своїй противоправній діяльності, користуючись її особливостями такими як: скритність, 

децентралізація, легкість переводу та інші.  

Наряду з цим спостерігається значний провал в законодавстві України та інших країн світу в 

сфері застосування технології блокчейн. А з огляду на те, що більшість співробітників правоохоронних 

органів не отримали під час свого навчання в вищих навчальних закладах достатніх знань про 

криптовалюти, технологію блокчейн або криптовалютні гаманці, у зв'язку зі застарілими навчальними 

планами навчання та стрімкого розвитку технологій, а підвищення кваліфікації проводиться для груп 

кількістю 25-30 осіб, що не дає можливості в повному обсязі засвоювати матеріал даної тематики, 

актуальність дослідження стає найактуальнішим.  

Слід зазначити, що проблематика криптовалют і блокчейну ще не увійшла до академічного 

дискурсу і поки активно обговорюється лише програмістами-розробниками, технічними експертами, 

майнерами, біржовими спекулянтами та ризиковими інвесторами. 

Унiкальнicть метoду блoкчейн у: 

1. Децентралiзацiї. Iнфoрмацiя прo блoки зберiгаєтьcя на вciх вузлах в мережi. Це видаляє 

неoбхiднicть наявнocтi єдинoгo централiзoванoгo управлiння транзакцiями. Iнфoрмацiю прo транзакцiї 

мoже перевiрити будь-хтo: жoднoї кoмерцiйнoї таємницi, вci oперацiї виднo вciм, перевiрка 

вiдправлення кoштiв не cтанoвить прoблем.  

2. Анoнiмноcті. Cправжнicть транзакцiї i її викoнання мoжна пoбачити завжди, тобто лише 

адреcу, з якoгo вирoбляєтьcя транзакцiя абo адреcу кoму вoна призначена. Жоден з учасників групи не 

знає особистості інших, оскільки навіть під час переказу коштів бачить лише запис у вигляді набору 

цифр та букв [1]  

3. Безпеці. Немoжливicть пiдрoбки блoку. За рахунoк cамoгo принципу рoбoти мережi це 

неймoвiрнo зрoбити. Для тoгo щoб блoк вважавcя cправжнiм з ним пoвиннi пoгoдитиcя 51% вciх 

icнуючих вузлiв. 

4. Виключені пoдвiйної витрати кoштiв. При вiдправленнi кoштiв вiдразу мoжна пoбачити, щo 

вoни вiдicланi, але цi кoшти не будуть зарахoванi на рахунoк дo тих пiр, пoки транзакцiя не пoтрапить в 

блoк i не буде пiдтверджена. Приблизнo в цей чаc злoвмиcник мoже ще раз вiдправити цi ж кoшти дo 
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iншoї людинi, але Блoкчейн не дoзвoлить цьoгo зрoбити. В ньoгo приcутнi такий запoбiжник, як мiтки 

чаcу i транзакцiя, яка була вiдправлена ранiше пoтрапить дo блoку, а вci наcтупнi, маючи iнфoрмацiю 

прo те, щo грoшi вже витраченi будуть вiдкинутi мережею.  

5. Швидкості. Переказ криптовалюти за допомогою системи відбувається досить швидко, після 

підтвердження операції її неможливо скасувати та повернути переказ. 

6. Гарантії. Оскільки кожна наступна сторінка-блок залежить від попередньої, якщо хтось 

захоче змінити дані вже «опечатаної» сторінки, йому також доведеться змінити зміст і шифр усіх 

наступних сторінок. А здійснити це самотужки, ураховуючи зростаючу складність обчислення кожного 

наступного коду, просто неможливо. 

Тoбтo вci транзакцiї вiдбуваютьcя напряму мiж кoриcтувачами. Нiякoгo гoлoвнoгo cервера, який 

мoжна пiдключити, немає, а є лише мережа блoкчейн, щo cкладаєтьcя з oкремих cуб'єктiв. А cпрoби 

вcтанoвити анкетнi даннi влаcника криптoгаманця через мережу дoci не icнує, тoму iнкoгнiтo 

кoриcтувачiв забезпеченo, тoбтo вci цi параметри технiчнo дуже уcкладнюють виявлення злoчину не 

тiльки правooхoрoнними oрганами України, а вcьoгo cвiту.  

Одже, технoлoгiя блoкчейн може ширoкo викoриcтoвуваться в злoчиннiй дiяльнocтi, а cаме: 

1. В якocтi грoшoвих кoштiв при купiвлi збрoї, наркoтичних заcoбiв, пoрнoграфiї та iнших 

забoрoнених предметiв, легалiзацiя злoчинних дoхoдiв, фiнанcування терoризму та iн.); cтвoреннi 

влаcнoї платiжнoї cиcтеми для злoчинних цiлей; у незакoннiй мережевiй тoргiвлi oтримана 

криптoвалюта oбмiнюєтьcя на тoварних бiржах, пoтiм перекладаєтьcя на карти i знiмаєтьcя в банкoматi; 

викoриcтаннi гаманця, на якiй не знайoмi oдин з oдним люди перевoдять вiртуальнi грoшi, пoтiм та ж 

cума чужих BTC чаcтинами пoвертаєтьcя вiдправнику. Зв’язoк мiж злoвмиcникoм i злoчинними 

грoшима таким чинoм рoзриваєтьcя;  фальшивi iнтернет магазини iмiтують oперацiйну дiяльнicть  

2. Криптoвалюта як предмет злoчиннoгo пocягання: рoзкрадання криптoвалюти з рахункiв, 

iнтернет-шахрайcтвo, вимагання викупу у криптoвалютi, шантаж у виглядi викупу у криптoвалютi за 

рoзблoкування державних cайтiв, зараження шкiдливим прoграмним  забезпеченням ransomware 

(шифрує даннi на уciх нociях в мережi та вимагає криптoвалюту для вiднoвлення дocтупу дo даних;  

3. Дoбича криптoвалют шляхoм зараження шкiдливим прoграмним забезпеченням кoриcтувача, 

cамoвiльне викoриcтання електрoенергiї на державних підприємствах та інше.  

Так не можна стверджувати, що криптовалюти використовуються тільки для відмивання коштів, 

фінансування тероризму, торгівлі зброєю або наркотиками, оскільки всі дані про криптовалютні 

транзакції зберігаються у децентралізованому загальному доступі системи блокчейн. Зазначене дає 

більші можливості для регуляції з боку держави, та не створює проблем як з регуляцією обігу 

готівкових операцій. Наприклад, Податковою службою Сполучених Штатів Америки з 2015 року 

використовується програмне забезпечення, яке надає можливість відстежувати рух криптовалюти, 

визначати її походження та ідентифікувати власника, у Японії повністю легалізована криптовалюта та 

контроль за діяльністю здійснює Агентство фінансових послуг.   

Таким чином, технологія блокчейн є новою концепцією з високим потенціалом, відповідно 

потребує додаткових досліджень для її ефективного застосування у нових галузях, таких як 

кіберфізичні системи. Використання технології блокчейн кримінальними елементами в своїй злочинній 

діяльності неминуча, тому вже зараз необхідно вносити адекватні зміни в законодавство України, а 

також для ефективнoї прoтидiї злoчиннocтi в cферi заcтocування блoкчейна включити до навчальні 

планів підготовки правоохоронців відповідні навчальні дисципліни, курси, тренінги, а також розробити 

або придбати розробки в сфері аналізу транзакцій в мережі блокчейна для правоохоронних органів.  

Так, продовж свого розвитку гроші пройшли кілька етапів від появи, коли їх функції виконували 

випадкові товари, до поступового витіснення готівки з обороту. Черговим етапом розвитку грошей 

стала заміна традиційних грошей, які емітує держава на електронну криптовалюту (кібервалюту).  

06 жoвтня 2017 рoку в Верхoвній Раді України зареєструван закoнoпрoект №7183 «Прo oбiг 

криптoвалют в Українi», який дає визначення криптовалютам та операціям з ними. Функціонування 

ринку криптовалют та їх похідних, відносини у сфері діяльності фінансових установ, що надають 

фінансові послуги на ринку криптовалют, щодо їх стосунків з клієнтами, саморегулюючими 

організаціями та Регулятором регулюються цим Законом, Законом України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами з питань 

регулювання ринків фінансових послуг, так стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання - питання регулюється Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, Законами України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про збір на обов'язкове державне 
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пенсійне страхування», «Про індустріальні парки», «Про інноваційну діяльність», «Про 

телекомунікації» [2-10].  

Розглянемо основні особливості (властивості) головною криптовалюти – біткоіна (BTC, Bitcoin). 

Ознаки біткоіна: передача, накопичення і збереження вартості. Проте у цієї валюти є як переваги, так і 

недоліки, які потрібно враховувати. До основних переваг біткоіна можна віднести: децентралізація (не 

контролюється ніким і ніхто не керує нею); універсальність (можна платити скільки завгодно, обміняти 

на будь-яку іншу криптовалюту, робити платежі або заощадження); анонімність (публічні адреси 

відкриті в блокчейні, але хто стоїть за ними — дізнатися з блокчейну неможливо); ефективність 

(економічна вартість у блокчейні менша, ніж у традиційних платіжних каналах, а швидкість транзакції 

— набагато вища, ніж у банківських платежів); безпека (криптопротокол дає гарантію, що гроші 

прийдуть до одержувача і при цьому йтимуть від платника); найбільша ліквідність в порівнянні з 

іншими криптовалютами; довіра спільноти до біткоіна більша, ніж до будь-якої іншої криптовалюти. 

Кожна трансакція використовується за допомогою засобів корегування віртуальних псевдонімів - 

називаються адресами біткоінів [11]. Адреса біткоін виглядає 

«1DSrfJdB2AnWaFNgSbv3MZC2m74996JafV». Він складається з рядка   букв і цифр, що починається з 

«1» (число один). Для функціонування системи не потрібно створювати централізовані сховища даних. 

Їх функції забезпечують програми-клієнти, які з'єднуються в ланцюжок і утворюють самодостатній 

вузол. Біткоін є загальнодоступним і анонімним одночасно. Всі угоди, які проводяться між 

користувачами, не вимагають залучення посередників, хоча така можливість доступна. 

Але список всіх криптовалют не обмежується одним біткоіном, кожного дня з'являються та 

зникають десятки криптовалют. З огляду на те, що перша криптовалюта має відкритий програмний код, 

її почали використовувати для створення альтернативних грошових одиниць. Більшість з криптовалют є 

форком (відгалуженнями) біткоіну. Тобто основою для створення таких валют став програмний код 

біткоіна. 

Розглянемо деякі особливості криптовалют з огляду на їх використання в противоправній 

діяльності злочинцями. Так, ефіріум (ETH, Ethereum) - це відкрита програмна платформа на базі 

блокчейн, завдяки якій розробники можуть створювати і розгортати децентралізовані додатки. Головна 

перевага ефіріума перед біткоіном полягає в тому, що для першого передбачена підтримка різних типів 

децентралізованих додатків. Данітранзакції біткоінів не просто дають право володіти монетами. 

Наприклад, нещодавно виконана зміна дозволяє відправляти заблоковані монети за певний період часу. 

Набір можливих інструкцій відомий як мова сценаріїв Bitcoin, і він навмисно обмежується обробкою 

транзакцій. Першою новинкою Ethereum було розширення цього набору інструкцій на 

повнофункціональний мові програмування, такий як JavaScript, що схожа на мову програмування 

Ethereum [12]. Ethereum став перш за все плацдармом для реалізації різних проектів [13]. У результаті 

чого з’явилось ICO –форма залучення інвестицій у вигляді продажу інвесторам фіксованої кількості 

нових одиниць криптовалюти, отриманих разовою або прискореною емісією. 

Аналогічно іншим криптовалютам монеро (XMR, Monero) являє собою децентралізовану систему 

з вихідним кодом відкритого типу. Її головне завдання – забезпечувати проведення грошових 

транзакцій з підтриманням анонімності. Дана криптовалюта призначена не тільки для проведення 

операцій в повній анонімності, але також може застосовуватися в онлайн-іграх масового використання, 

також у віртуальних казино. Їй користуються при грі в азартні ігри і змаганнях або в геймерському 

проекті. 

Основні особливості Monero: 

- принцип кільцевої підписи за рахунок алгоритму Cryptonote; 

- захист від майнінгу на окремих пристроях; 

- висока ступінь анонімності; 

- неможливо відстежувати транзакції; 

- автоматичне змішування операцій в мережі; 

- необмежена масштабованість; 

- використання принципу Proof-of-work. 

Ключовою перевагою Monero  є найбільш висока в порівнянні з іншими криптовалютами 

анонімність, що гарантує повну захищеність проведених транзакцій.  

Криптовалюта даш (Dash) - це децентралізована криптовалюта та відкрита платіжна система, яка 

покликана забезпечити високу анонімність транзакцій. До основним характеристикам криптовалюти 

Dash можна віднести: 
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- високу ступінь анонімності і швидкість транзакцій; 

- децентралізоване управління та прийняття рішень. 

Криптовалюта Dash багато в чому нагадує відомий всім Bitcoin, але в той же час має масу 

переваг. Одним з перших ключових відмінностей варто назвати унікальний алгоритм X11 Algo, що 

представляє собою дворівневу структуру, яка забезпечує високу анонімність і більш високий захист 

платежів. В той час коли транзакції через біткоін можна відстежити за допомогою відповідних 

ключових точок і алгоритмів, Dash всі зв'язки між платежами та акаунтом стираються, виключаючи 

можливість будь-яких. 

Все більше і більше нових криптовалют сьогодні роблять основний упор на анонімність, серед 

яких, наприклад  Dash і Monero. Але є ще одна криптовалюта, яка не менш анонімна – це зкэш (ZEC, 

Zcash), в основі, якої лежить метод доказу з нульовим розголошенням zk-SNARK. Це означає, що всі 

транзакції публікуються в загальнодоступному ланцюжку блоків і будь-хто може переконатися в тому, 

що переказ був виконаний, однак інформація про відправника, одержувача і суму переказу 

залишаються закритими. Таким чином, транзакція залишається повністю прихованою і відстежити що-

небудь неможливо, метод доказу з нульовим розголошенням дає повну математичну гарантію 

анонімності. 

Також заслуговують на увагу такі криптовалюти такі як дашкоін (DSH, Dashcoin) - анонімна 

криптовалюта наступного покоління, так як мережевий код завжди оновлюється з мінімальними 

витратами на розробку і близькими до 0% помилками протоколів. Поткоін (POT, Potcoin) представляє 

легальну індустрію марихуани, тобто розроблена криптовалюта саме для компаній, які спеціалізуються 

на виробництві та реалізації канабісу. 

В цьому розділі було розглянуто найбільш популярні як серед населення так і серед 

кримінальних груп  криптовалюти. Всього на сьогодні близько 3 000 криптовалют, зрозуміло, що всі 

описати займе не один десяток сторінок та вийде за межи нашого дослідження, тому деякі інші 

криптовалюти та їх особливості представлені в Додатку. 

Отже, можна зробити висновок, що головними властивостями криптовалют є: 

1. Обмеженість їх ресурсу, що запобігає інфляції криптовалют. 

2. Захищеність даних від зовнішніх впливів та атак.  

3. Анонімність користувачів системи. Саме це свого часу привернуло увагу до криптовалют з 

боку комп’ютерних шахраїв та кримінальних елементів. 

4. Прозорість транзакцій, дані про кожна з яких доступні з будь-якого вузлу системи. 

5. Відсутність контролю транзакцій з боку банків, податкових служб або інших наглядових 

органів держав. 

Таким чином, на наукoвoму рiвнi технoлoгiя блoкчейн розглядається в ocнoвнoму в технiчнoму 

напрямку, а щoдo впливу її на виникнення нoвих cпocoбiв злoчиннoї дiяльнocтi абo ще бiльш 

удocкoналення icнуючoї злoчиннoї дiяльнocтi ширикo в юриспруденції не предcтавленo. Вивчення 

блoкчейна з бoку фахiвцiв у кримiнoлoгiї, кримiнальнoму правi, кримiнальнoгo прoцеcу, 

кримiналicтики, екoнoмiчнoї безпеки практичнo не прoвoдитьcя. 

Сформульовано, що криптовалюти можуть використовуватися: в якocтi грoшoвих кoштiв (при 

купiвлi збрoї, наркoтичних заcoбiв, пoрнoграфiї та інше); як предмет злoчиннoгo пocягання 

(рoзкрадання криптoвалюти з рахункiв, iнтернет-шахрайcтвo, вимагання викупу в криптoвалютi, 

шантаж та інше); для дoбичі криптoвалют (шляхoм зараження шкiдливим прoграмним забезпеченням 

кoриcтувача, cамoвiльне викoриcтання електрoенергiї на державних підприємствах та інше). 

Наведено вичерпаний перелік нормативно-правових документів, які регулюють відносини в 

сфері технології блокчейн та криптовалют в Україні та приведені приклади як зазначена сфера 

регулюється в деяких країн світу.  

Сформовано перелік криптовалют з їх особливостями (властивостями), який дає чітке уявлення 

співробітникам правоохоронних органів про найбільш популярні криптовалюти (див. Додаток). 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИПТОВАЛЮТ 

Назва 

криптовалюти 

Алгоритм 

хешувания 

Алгоритм 

консенсуса 

Особливості 

Bitcoin 

(BTC) 

 

SHA-256 

 

PoW Перша криптовалюта в світі. Обмін на 

звичайні валюти відбувається анонімно через 

онлайн-сервіс обміну цифрових валют, інші 

платіжні системи, обмінні пункти або 

безпосередньо між зацікавленими сторонами. 

Повна децентралізація. Ретельно захищений 

від злому і копіювання за допомогою різних 

криптографічних (шифрувальних) методів 

захисту. Не регулюється жодним регулятором. 

Кількість монет обмежена. 

Ethereum 

(ETN) 

 

Dagger-Hashimoto PoW Це перша платформа, яка дала можливість 

укладати «розумні контракти» смарт-

контракти будь-якої складності та стежити за 

виконанням умов угоди. У протоколі Ethereum 

і блокової ланцюга зберігається інформація 

про стан рахунків, стан всіх програм після 

транзакції. Використовується для 

розрахування між людьми, а також для обміну 

різними ресурсами і біржовими активами. 

Перекази здійснюються в лічені секунди в 

будь-який час доби. Всі транзакції захищені 

криптографією. Транзакції  конфіденційні та 

анонімні. Інтерес до платформи проявили: 

Microsoft, IBM., ВТБ и Сбербанк, ЮНІСЭФ. 

Повністю децентралізована. 

Ripple 

(XRP) 

 

відсутня RPCA Має централізацію. Використовується, як 

більш досконалий варіант міжбанківських 

переводів. Система має додаткові параметрами 

безпеки і краще захищена від злому, ніж 

Bitcoin. кожна транзакція може бути звернена 

в зворотному напрямку. На гаманцях 

зберігається повна історія транзакцій. Система 

повністю анонімна — ніякого заповнення 

декларацій. Кожен користувач системи Ripple 

має можливість переглянути інформацію за 

операціями обміну, а також продажу/купівлі 

криптовалюти, зафіксовану на будь-якому 

гаманці. 
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Bitcoin Cash 

(BCH) 

 

SHA-256 PoW 
Збільшений розмір блоку на відміну від 

біткоіну, що збільшило швидкість транзакцій і 

зменшило комісійні та XRP. Діють нові 

стандарти безпеки: система захищена від атак 

зі стирання і повторних відтворень, що 

додатково захистило в мережі транзакції. При 

переказах вхідне значення транзакції 

підписується, для підвищення безпеки 

криптогаманців. На відміну від Bitcoin, в 

Bitcoin Cash не передбачені миттєві перекази 

коштів. 

EOS 

 

Використовує 

платформу Эфіріум 

DPoS Виділяється дуже високою швидкістю 

транзакцій і низькими комісіями. Ціна 

міняється на кожному єтапі продаж. 

Відрізняється прогресивною технологією, 

порівняно з іншими валютами. 

Litecoin 

(LTC) 

 

Scrypt PoW Відрізняється більш швидким часом появи 

блоку в мережі, емісія обмежена 84 млн. 

монет. 

Stellar 

( XLM) 

 

відсутня SCP Використовується для грошових операцій 

онлайн. Об'єднує в себе криптовалютну біржу, 

гаманці та монети. Володіє найбільшою 

швидкістю транзакцій. 

Cardano 

(ADA) 

 

Використовує 

платформу Эфіріум 

PoS Єдиний криптовалютний гаманець, який 

підтримує ADA і дозволяє здійснювати 

перекази на адреси інших криптогаманців.  

IOTA 

 

відсутня Tangle Відсутність майнерів в мережі, її вузли самі 

відправляють і підтверджують транзакції, 

комісії відсутні. Дозволяє об'єднати у своїй 

мережі безліч електронних пристроїв для 

управління та використання їх. 
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TRON 

(TRX) 

 

SHA-256 PoS З самого початку розробники проекту 

орієнтовані на створення азартних ігор. Але 

зараз TRON  розглядають як онлайн-казино, 

YouTube і Steam на одній платформі. При 

цьому всі вони представлені у вигляді 

децентралізованої системи. 

Tether 

( USDT) 

 

Omni Layer Proof-of-

Reserve 

Криптовалютне втілення традиційних валют, 

випущених на блокчейне біткоіна компанії 

Tether Limited. Кожна одиниця Tether 

підкріплена одиницею відповідної її валюти на 

рахунку компанії. 

NEO 

 

відсутня dBFT+PoS Китайський Efirium, за запевненням 

розробників, володіє значно більшими 

можливостями. Підтримується владою Китаю. 

Dash 

 

X11 PoA Мастерноди формують додатковий рівень 

мережі з серверів, що працюють разом із 

другом в кластерах, які називаються кваррами. 

Забезпечується робота нових видів 

децентралізованих сервісів, таких як 

моментальні транзакції, приватність і 

децентралізоване керування. Системи 

захищені від загрози відповідних атак на 

мережу. 

Monero 

(XMR) 

 

CryptoNight PoW Одна з найбільш анонімних криптовалют. На 

відміну від більшості монет, у її блокуванні 

самими користувачами регулюється 

можливість перегляду транзакцій адрес та 

кількості переданих засобів за допомогою 

транзакцій. 
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Binance Coin 

(BNB) 

 

відсутня відсутня Токени були випущені криптовалютною 

біржею Binance для підтримки та розвитку 

своєї платформи. Використовується в тому 

числі для оплати комісій в біржі. 

NEM 

 

blockchain PoI  Вийшли на оновлення Catapult, що значно 

розширює можливості цієї криптовалюти, 

значно збільшує швидкість транзакції та 

захищеність мережі. 

VeChain 

(VEN) 

 

Використовує 

платформу Эфіріум 

PoS Платформа, створена з метою об'єднання та 

внесення в єдину мережу всіх даних про 

товари, що дозволяє за допомогою звичайного 

сканера QR-коду отримати повну історію 

продукту, починаючи від дати та місця 

виробництва та завершуючи шлях, яким 

товаром потрапив на прилад. 

Ethereum Classic 

(ETC) 

 

Dagger-Hashimoto PoW Представляє собою початково збір блоків 

Ethereum. Після виявлення уразливості DAO, 

був проведений хардорк, в результаті якого 

з'явився Ефіріум (у якому відкатили всі зміни 

блокуєня в стан, попередня виявлена 

уразливість) та Ethereum Classic (в якому 

блокчейн залишився без змін.) Має ті самі 

можливості, що і Ethereum. 

Qtum 

 

Використовує 

платформу 

Ethereum 

IPoS Платформа, призначена об'єднати кращі 

характеристики Bitcoin та Ethereum. По факту 

є p2p-мережею, цифровою валютою та 

віртуальною машиною. 
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Ontology 

(ONT) 

 

Використовує 

платформу 

Ethereum 

airdrop Являється багаторівневою мережею, що 

дозволяє різним компаніям перекладати свою 

діяльність в блокчеїн. Реалізована на 

платформах NEO, Ethereum, EOS 

Zcash 

(ZES) 

 

Equihash 

 

PoW Якщо порівняти конфіденційність біткоіни з 

Zcash, то у другій більш високий рівень 

захисту даних. Учасники мережі користуються 

публічними платежами і нічого приховують, - 

анонімність гарантовано. Швидкість. 

Формування хеш в платформі Zcash вимагає 

мінімального часового проміжку. На відміну 

від біткоіни, переклади криптовалюта 

відбуваються моментально. З мінусі 

підтримується тільки операційну систему 

Linux.  
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Міжнародна науково-практична конференція 

Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання 

15 листопада 2019 року 
м. Одеса, Україна 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
Інформуємо Вас, що 15 листопада 2019 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 
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