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Текст лекції
Вступ
Дослідження криміногенної ситуації, вивчення її особливостей і тенденцій у XXI
ст. немислиме без урахування визначного науково-технічного явища – широкого
використання інформаційних технологій.
Взаємозв'язок злочинності та інформаційних технологій
Незважаючи на зовні різну природу двох найпомітніших останніми роками
соціальних феноменів – глобалізації злочинності та появи глобального
інформаційного мегасередовища, виявляється дуже жорсткий їх зв'язок і тенденція
до його зміцнення. Взаємозалежність цих суспільних проявів виходить далеко за
межі електронно-кримінального явища, що визначається терміном “комп'ютерна
злочинність”, або “кіберзлочинність”. Глобалізація інформаційних процесів і поява
деякого глобального інформаційного простору, який за своєю суттю є
нематеріальним і поки що в повному обсязі не є законодавчо врегульованим (сама
можливість подібного врегулювання – дуже суперечливе питання), призводить не
лише до появи нових об'єктів злочинних посягань – комп'ютерів і комп'ютерних
мереж. З'являються нові способи скоєння злочинів, наприклад здійснення
розкрадань шляхом зміни або блокування комп'ютерних даних. Інші наслідки
повсюдного поширення комп'ютерних технологій – майже безперешкодне
формування і пропаганда кримінальної ідеології, використання інформаційного
простору в кримінальних цілях – для зв'язку і обміну досвідом, координації дій.
Проблема взаємозв'язку злочинності та інформаційних технологій має кілька
аспектів:
 проблема зростання злочинності та її глобалізації інформаційним
мегасередовищем і електронними засобами масової комунікації, а також
проблема
використання
злочинцями,
злочинними
групами
і
співтовариствами досягнень науки і техніки (інформаційні технології
виступають як спосіб або засіб скоєння злочину, а також як об'єкт
посягання);
 проблема правового регулювання процесів, пов'язаних зі злочинним
використанням комп'ютерних технологій;
 превентивні можливості глобальних інформаційних мереж та можливість
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використання інформаційних технологій правоохоронними органами.
Перший аспект проблеми – детермінація глобалізації та зростання злочинності
інформаційним мегасередовищем, а також питання використання досягнень науки і
техніки в злочинних цілях, пов'язано з одним із найважливіших напрямів
інтеграційних процесів – створенням інтернаціональної за суттю і глобальної за
формою мережі Інтернет, що об'єднала мільйони комп'ютерів, які перебувають у
різних точках Землі. Всесвітня мережа Інтернет, що відкрила якнайширші
можливості для отримання інформації та обміну нею, розвивається дуже швидкими
темпами, і, за прогнозами компанії Cisco, до 2015 р. кількість мережевих пристроїв
може перевищити 15 млрд., тобто удвічі перевищить населення нашої планети. До
2015 р. у світі буде близько 3 млрд. інтернет-користувачів, що складе понад 40 %
населення нашої планети. Звичайно, розвиток глобальних комунікаційних та
інформаційних систем неминучий і містить великий корисний потенціал. Водночас,
як і в інших сферах глобалізації, нові суперсучасні засоби обміну інформацією і
технічні досягнення все частіше використовуються в злочинних цілях і виступають
чинниками глобалізації злочинності.
Транснаціональна злочинність із використанням комп'ютерної мережі є
наслідком і, водночас, чинником світової економічної інтеграції, що здійснюється з
використанням електронних форм торгівлі й надання фінансових послуг.
Наприклад, одним із небезпечних наслідків розвитку глобальної мережі Інтернет
стало скоєння транснаціональних комп'ютерних злочинів, в основі яких лежить
використання електронних грошей, віртуальних банків, бірж, магазинів. Відомі
випадки, коли для ускладнення виявлення комп'ютерних злочинів злочинці
використовували малогабаритні супутникові системи зв'язку, завдяки чому такі
злочини скоювалися за частки секунди на значній відстані від об'єкта злочину.
Виникла нова категорія злочинів, здійснюваних з використанням комп'ютерних
технологій, – кіберзлочини, що класифікуються також на міжнародному рівні на
злочини, що мають національний характер і не зачіпають інтересів громадян або
юридичних осіб інших країн, і комп'ютерні злочини, що мають транскордонний
характер.
До комп'ютерних злочинів, що впливають на процеси відтворення злочинності,
згідно з міжнародними класифікаторами, можна віднести:
 використання електронних чатів і форумів для зберігання, обміну і
поширення матеріалів, що мають стосунок до злочинної діяльності;
 розкрадання інформації, що становить комерційну таємницю;
 придбання незаконними способами або передавання інформації, що
становить комерційну таємницю, без права на те або іншого законного
обґрунтування, з наміром заподіяти економічний збиток або отримати
незаконні економічні переваги;
 використання комп'ютерних систем або мереж для зберігання, обміну,
поширення або переміщення інформації конфіденційного характеру.
Мережа Інтернет, будучи такою ж сферою дії злочинців, як і фізичний світ, усе
частіше використовується для здійснення злочинних намірів. Зокрема, терористи
використовують відкритість Інтернету для дискредитації урядів і держав,
розміщення сайтів терористичної спрямованості, псування й руйнування ключових
систем шляхом внесення в них фальсифікованих даних або постійного виведення
4

цих систем з робочого стану (що є свого роду доповненням до традиційного виду
тероризму).
Мережа Інтернет широко використовується членами терористичних формувань
для встановлення й підтримки контактів між окремими злочинцями та
організованими злочинними групами, завдяки цій мережі можливе передання цінної
інформації в зашифрованому вигляді. Інтернет застосовується для встановлення
педофільних та інших заборонених сексуальних зв'язків і створення ринку
проституції, продажу непристойних матеріалів і порнографії.
Кіберпростір дає при цьому можливість використовувати псевдонім замість
справжнього імені, полегшує встановлення контактів із партнерами.
Хоча такі злочини є найтиповішими для онлайнового середовища, фахівці
радять звернути увагу й на те, що електронна пошта може бути використана
злочинцями для планування або координації практично будь-яких незаконних дій, у
тому числі загроз, шантажу, вимагань. У міру того, як набувають усе більшого
поширення надійні методи кодування інформації, можна чекати, що злочинці
використовуватимуть таку технологію, аби уникнути викриття під час плануванні
та реалізації будь-якої незаконної діяльності.
Поняття глобального кіберпростору
Комп'ютерні злочини небезпечні не лише самі по собі, але і тим, що, сприяючи
скоєнню загально кримінальних злочинів, вони тим самим розширюють сферу
кримінальної діяльності. Проте, якщо цей аспект механізму глобалізації
злочинності досить часто аналізується фахівцями, меншою мірою досліджено
інший – соціально-психологічний механізм відтворення злочинності на основі
інтернет-технологій. Ідеться про маловивчений механізм криміногенної дії
інформації, поширюваної за допомогою мережі Інтернет.
Мережа Інтернет, формуючи повідомлення, тексти, зображення, складає свого
роду особливу “віртуальну реальність” (модель дійсності), подаючи специфічну
картину реального життя. Враховуючи масовість користувачів мережі Інтернет і
обсяг поширюваної нею інформації, можна обґрунтовано вважати її одним із
найвпливовіших і найрезультативніших засобів масової комунікації. Отже, усі
закономірності, властиві механізму дії засобів масової комунікації на індивіда, у
даному випадку неминуче проявлятимуться. Особливість полягає лише в тому, що
користувач мережі Інтернет спілкується тільки з комп'ютером, і в цьому сенсі він
ще більше десоціалізований.
Існують різні підходи до поняття масової комунікації, проте загальновизнано,
що масова комунікація (від латин. communicate – радитися) – це процес поширення
соціальної інформації за допомогою технічних засобів (друк, радіо, телебачення,
відеозапис, кіно, Інтернет) на чисельно великі та розосереджені аудиторії,
результатом чого є пропаганда і затвердження певних духовних цінностей,
ідеологічний, політичний, економічний або організаційний вплив на оцінки, думки і
поведінку людей. Масова комунікація здійснюється в масштабах усього суспільства
і виступає найважливішою передумовою громадського розвитку і організації.
Враховуючи, що нині не здійснюється контроль за змістом інформаційних
ресурсів Інтернету і, окрім цього, неможливо контролювати або обмежити до них
доступ споживачів інформації, різко підвищується потенційна криміногенність
цього інформаційно-комунікативного ресурсу. У кращому разі, поширюючи
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юридичну інформацію, Інтернет бере участь у формуванні правосвідомості
громадян.
Постійне розширення впливу засобів масової комунікації якнайближче пов'язано
з криміналізацією суспільної свідомості. Пропаганда жорстокості, насильства,
збочених форм сексуальної поведінки в мережі Інтернет вимагає осмислення її
наслідків.
Величезну кількість ресурсів Інтернету присвячено порнографії, звідництву,
пошукам сексуального партнера або партнерів. Значну частину інформаційних
ресурсів Інтернету присвячено рекомендаціям із виготовлення в домашніх умовах
наркотиків і вибухових речовин. Отже, справедливим буде висновок, що
глобалізація злочинності залежить багато в чому від сучасних засобів масової
комунікації, серед яких особливе місце посідає глобальна мережа Інтернет.
При цьому під впливом безконтрольного користування ресурсами Інтернету, з
урахуванням тривалості, частоти, інтенсивності споживання тієї чи іншої
інформації, може відбуватись істотна деформація особи, її моральних і
психологічних рис.
Необхідно також згадати про те, що глобалізація інформаційних технологій та їх
удосконалення мають не лише негативний аспект з точки зору взаємодії зі
злочинністю. Інформаційні технології можуть використовуватись також як
інструмент боротьби з нею. Це може бути як безпосереднє застосування
інформаційних технологій для розслідування злочинів, так і використання
превентивних можливостей глобальних інформаційних мереж.
Найбільш очевидним, свого роду “традиційним” способом вжиття
інформаційних технологій правоохоронними органами та спецслужбами є
створення різного роду електронних картотек, автоматизованих банків даних, баз
даних, інформаційно-пошукових систем регіонального, національного і
міжнародного рівня (зокрема, Інтерполу й інших міжнародних поліцейських
організацій). Цей підхід реалізується буквально з перших днів появи
обчислювальної техніки, є досить відпрацьованим, дає певний позитивний ефект,
проте далеко не вичерпує можливості сучасних інформаційних технологій. Нові
інформаційні технології дозволяють оперативно відстежувати діяльність злочинних
співтовариств на принципово іншому рівні. Наприклад, становить значний інтерес
досвід спецслужб США в розробленні й застосуванні систем “Oasis” (ЦРУ) і “Magic
Lantern” (ФБР), які дозволяють не лише контролювати інформаційний обмін
злочинних співтовариств, але і “зламувати” комп'ютери підозрюваних,
упроваджувати в них “трояни” (програми-віруси, що дозволяють відстежувати
інформацію в цьому комп'ютері) тощо.
На жаль, проблема превентивних можливостей глобальних інформаційних
мереж, зокрема, Інтернет, і використання їх для боротьби зі злочинами, причому не
лише зі специфічними комп'ютерними, але й іншими видами злочинів, особливо
транснаціональними і організованими, майже не освоєна кримінологами. На цю
тему у вітчизняній літературі тільки-но з'являються перші публікації.
Отже, процеси глобалізації, у тому числі глобалізації інформаційних технологій,
надають необмежені можливості для чинення дії на особу й суспільство. Одним із
негативних наслідків розвитку інформаційних технологій є поява і розвиток нової
форми злочинності – злочинності у сфері високих технологій, коли комп'ютери або
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комп'ютерні мережі виступають об'єктом злочинних посягань, а також засобом або
способом скоєння злочинів.
Уперше поняття “кіберпростір” був використаний американським фантастом
Вільямом Гібсоном у 1984 р. в романі “Neuromancer”. Тепер воно міцно увійшло до
лексикону тих, хто займається проблемами інформаційного мегасередовища.
У трактуванні Верховного суду США, кіберпростір – “унікальне середовище, не
розташоване в географічному просторі, але доступне кожному в будь-якій точці
світу за допомогою доступу в Інтернет”.
Термін “кіберпростір” став синонімом поняття “комп'ютерна віртуальна
реальність”.
Кіберпростір характеризується трьома основними ознаками:

це інформаційний простір;

він є комунікативним середовищем;

утворюється за допомогою технічних систем.
Отже, кіберпростір – це інформаційне середовище (простір), що виникає (існує)
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) під час взаємодії
людей між собою, взаємодії ІТС та в ході управління людьми цими системами.
Правове регулювання відносин у кіберпросторі має велике значення, особливо в
питаннях, що стосуються застосування національного права та компетенції держави
(юрисдикції) в цій сфері.
Кіберпростір можна розглядати як локальне середовище в разі функціонування
ЗКТ, не підключеного до мережі, та як розосереджене середовище – у разі
підключення ЗКТ до локальної або глобальної мережі передавання даних (Інтернет).
За першого і другого випадків – непідключення ЗКТ і підключення його до
локальної мережі – на кіберпростір, безумовно, має поширюватися відповідна
територіальна юрисдикція. Щодо третього випадку, то багато науковців схиляється
до думки про необхідність оголошення кіберпростору, який має транскордонні
масштаби, міжнародною територією на зразок Антарктиди або космічного
простору.
У деяких державах спостерігалися спроби встановити власний контроль над
частиною Інтернету або поширити особисту юрисдикцію на окремі сфери
діяльності в цьому середовищі.
Зараз окреслилися три шляхи вирішення питання щодо регулювання мережі
Інтернет і, відповідно, визначення повноважень держави в цій сфері:
 Інтернет є міжнародним простором, і його правовий режим має визначатися
нормами міжнародного права;
 Інтернет є територією зі змішаним правовим режимом на зразок
континентального шельфу прибережних держав;
 у деяких випадках Інтернет можна віднести до державної території.
Оскільки питання регулювання взаємовідносин в Інтернеті залишається
невирішеним на міжнародному рівні, нашій державі з цього питання слід
керуватися чинним законодавством та основними принципами міжнародного права.
На симпозіумі з проблем злочинів, пов'язаних із комп'ютерами і комп'ютерними
мережами, фахівцями ООН були наведені дві дефініції – кіберзлочин у широкому та
у вузькому сенсах, а саме:
– кіберзлочин у вузькому сенсі (комп'ютерний злочин) – будь-яке
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протиправне діяння, здійснене за допомогою електронних операцій з метою
вплинути на безпеку комп'ютерних систем і оброблюваних ними даних;
– кіберзлочин у широкому сенсі (як злочин, пов'язаний із комп'ютерами) –
будь-яке протиправне діяння, здійснене за допомогою комп'ютерних систем
або мереж чи пов'язане з ними, включаючи незаконне володіння або
поширення інформації за допомогою комп'ютерних систем або мереж.
Як співвідносяться поняття “кіберзлочинність” і “комп'ютерні злочини”? Термін
“кіберзлочин” охоплює весь спектр злочинів у сфері інформаційних технологій,
будь це злочини, здійснені за допомогою комп'ютерів, або злочини, предметом яких
є комп'ютери, комп'ютерні мережі та інформація, що зберігається на цих носіях.
Комп'ютерний злочин – це тільки той злочин, що є зазіханням на безпечне
функціонування комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також на оброблювані ними
дані. Отже, комп'ютерний злочин – різновид кіберзлочину.
Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність визначає чотири види
комп'ютерних злочинів “у чистому вигляді”:

незаконний доступ – ст. 2;

незаконне перехоплення – ст. 3;

втручання в дані – ст. 4;

втручання в систему – ст. 5.
Саме ці чотири види кіберзлочинів є «комп'ютерними», інші – це або пов'язані з
комп'ютером (computer-related), або скоювані за допомогою комп'ютера (computerfacilitated) злочини. До них належать:
 злочини, у яких комп'ютер є знаряддям (електронні розкрадання,
шахрайства тощо);
 діяння, під час здійснення яких комп'ютер є засобом (наприклад,
розміщення на сайтах дитячої порнографії, інформації, що розпалює
національну, расову, релігійну ворожнечу та ін.).
Термін протидія кіберзлочинності, можна визначити як систему різноманітних
видів діяльності та комплексних заходів (які здійснюються суспільством та
державою), спрямованих на попередження, усунення, нейтралізацію і обмеження
факторів, детермінуючих злочинність.
Запобігання кіберзлочинності – це сукупність різноманітних видів діяльності і
заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою
усунення негативних явищ та процесів, що породжують кіберзлочинність або
сприяють їй, а також недопущення вчинення кіберзлочинів.
Згідно закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
визначено наступні терміни.
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.
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.
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Кіберзлочинність - сукупність кіберзлочинів.
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