МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
факультет № 4
кафедра захисту інформації

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни

Основи боротьби з
кіберзлочинністю

Галузь знань

0304 – право

Напрям підготовки

6.030401 – правознавство

Спеціалізація

боротьба з кіберзлочинністю

Ступень вищої освіти

бакалавр

Форма навчання

денна

м. Харків
2016 рік

ПЕРЕДМОВА
СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_____________ Протокол № _________
(дата, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з ______________ дисциплін
(назва секції)

_____________

Протокол № ________

(дата, місяць, рік)

______________ ___________________
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету № 4
_____________
Протокол № _______
(дата, місяць, рік)

______________
(підпис)

____________ _____
(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
захисту інформації
_____________
Протокол № _______
(дата, місяць, рік)

______________
(підпис)

______ ___________
(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Рецензенти:
Носов В.В, професор кафедри захисту інформації факультету № 4 Харківського
національного університету внутрішніх справ к.т.н., доцент;
Передерій О.С, доцент кафедри міжнародного права юридичного факультету та
факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, к.ю.н., доцент
Основи боротьби з кіберзлочинністю: навчально-методичні матеріали
Розробник: Манжай О.В. – м. Харків, Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2016

© Манжай О.В, 2016
© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016

ЗМІСТ
1. Загальні методичні вказівки........................................................................................................... 4
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами ......................................................................... 6
3. Методичні вказівки до практичного навчання............................................................................. 7
Практичне заняття Об’єкти та суб’єкти боротьби з кіберзлочинністю ......................................... 7
Практичне заняття Організаційно-правові засади протидії кіберзлочинності ........................... 10
Практичне заняття Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності .......................................... 12
Практичне заняття Аналітична робота у протидії кіберзлочинності .......................................... 15
Лабораторне заняття Складання аналітичних висновків .............................................................. 17
4. Інформаційне та методичне забезпечення .................................................................................. 18

4

1. Загальні методичні вказівки
Навчання з дисципліни проходить у формі:
- лекцій (11 занять, 22 години);
- практичних занять (11 занять, 22 години);
- лабораторних занять (2 заняття, 4 години);
- самостійної роботи (24 години);
- індивідуальної роботи.
Аудиторні заняття проводяться у формі візуального представлення аналітично-графічного
матеріалу дисципліни, на яких курсанти повинні виконувати відповідні розумові, обчислювальні
та практичні дії.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення теоретичних питань лекційних
занять, опрацювання завдань практичних занять.
Індивідуальна робота передбачає виконання науково-дослідних завдань.
Критерії оцінювання під час вивчення дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом
(студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція.
Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної
групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення
підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види
робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна
роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів,
виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення
спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на
наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних
робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за
національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється
викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим
контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та
самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10
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Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному
ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна
інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати
підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних
картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант
(студент, слухач) не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість
балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку
успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання
підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчальнонауковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях
обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні
оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки
ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних
занять у наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну
заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення
навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у
формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в
поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному
та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

Підсумкові бали
Підсумкові бали
= за поточний +
за попередній
семестр
семестр

:

2

6

Семестр № 7
10
36

10

10

2

12

10

2

12

12

2

12

12

2

12

Вид контролю

Семінарські заняття

12

Самостійна робота

36

Лабораторні заняття

Тема № 1 Оперативне маскування у
кіберсфері
Всього за семестр № 7:

Семестр № 6
12

Практичні заняття

Тема № 1 Засадничі принципи
протидії кіберзлочинності
Всього за семестр № 6:

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Залік

Залік
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3. Методичні вказівки до практичного навчання
Тема 1
Засадничі принципи боротьби з кіберзлочинністю

Практичне заняття. Об’єкти та суб’єкти протидії кіберзлочинності
Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Навчальні питання:
1. Поняття кіберпростору.
2. Поняття кіберзлочинів.
3. Конвергенція організованої злочинності та кіберпростору.
4. Суб’єкти протидії кіберзлочинності.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и
практики расследования / В.А. Мещеряков. – Воронеж : Издательство Воронежского
государственного университета, 2002. – 408 с.
2. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання : затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 86 : від
28.01.2004 : [із змінами і доповненнями на 18.01.2012] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 4
(13.02.2004) (частина 1). – Ст. 167.
3. Пашнев Д.В. Виды и классификация преступлений, совершаемых с помощью
компьютерных технологий / Д.В. Пашнев // Компьютерная преступность и кибертерроризм :
Сборник научных статей ; под ред. В.А. Голубева, Н.Н. Ахтырской. – Запорожье : Центр
исследования компьютерной преступности, 2004. – Вып. 2. – С. 42–46.
4. Gibson W. Neuromancer / W. Gibson. – London: HarperCollins, 1994. – 271 p.
5. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005–2006
роках : затверджені наказом Держфінмоніторингу України : від 22.12.2006 № 265 // Українська
інвестиційна газета. – 2007. – № 44, 11.
6. Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності /
О.В. Манжай // Право і безпека. – Харків : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ,
2009. – № 4 (31). – С. 215–219.
7. Великий китайский фаервол [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0
%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B
0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB.
8. Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., 1996 WL 767431 (Minn. Dist. Ct. 1996)
[Електронний
ресурс]
/
Court
File
No.
C6-95-7227.
–
Режим
доступу
:
http://www.loundy.com/CASES/Minn_v_Granite_Gate.html.
9. Додонов В.В. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография /
В.В. Додонов ; под общ. ред. и науч. ред. С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 448 с.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: за станом
законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / за ред. С.С.
Яценка. – К. : А.С.К., 2002. – 906 c.
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11. Киберманьячка окажется на скамье подсудимых. [Електронний ресурс]. – 17.05.2008. –
Режим доступу : http://news.ntv.ru/132383/video/.
12. Жителя Сочи довели до суицида с помощью сайта «Одноклассники». [Електронний
ресурс]. – 22 декабря, 2011. – Режим доступу : http://www.securitylab.ru/news/412942.php.
13. Robertson N. Documents reveal al Qaeda’s plans for seizing cruise ships, carnage in Europe
[Електронний ресурс] / N. Robertson, P. Cruickshank, T. Lister. – Режим доступу :
http://edition.cnn.com/2012/04/30/world/al-qaeda-documents-future/?hpt=hp_c1.
14. Shelley L. Organized Crime, Terrorism and Cybercrime [Електронний ресурс] / L. Shelley;
перевод
исследователя
ВЦИОП
Тропиной
Т.Л.
–
Режим
доступу
:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=928&more=1&c=1&tb=1&pb=1.
15. СБУ разыскивает Интернет-рекетиров [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2012/02/13/820044.html.
16. Гуров А.И. Современные технологии в наркобизнесе [Електронний ресурс] / А.И.
Гуров, Т.М. Виноградская, Б.Ф. Калачѐв. – Режим доступу : http://www.narkotiki.ru/mir_5553.html.
17. Кузнецов А.В. Доклад на VII Международной конференции «Право и Интернет»
[Електронний
ресурс]
/
А.В.
Кузнецов.
–
Режим
доступу
:
http://www.securitylab.ru/opinion/241966.php.
18. Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных
преступлений [Електронний ресурс] / А. Л. Осипенко // Научный портал МВД России. – М., 2010.
–
№
2(10).
–
С.
42–47.
–
Режим
доступу
:
http://www.vniimvd.ru/files/%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%98%D
0%95%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8,%20%E2%84%96%202%20(10),%202010.pdf.
19. Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене
наказом Національної поліції України № 85 : від 10.11.2015. – К. : Національна поліція України,
2015. – 9 с.
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Хід проведення заняття
1. Курсанти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної
лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є
викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки.
Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу
у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує,
чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну
спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене
викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди
доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з
метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин.
Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді
доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та
відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40
секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п’ятибальною шкалою кожний):
- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету;
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.
14. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові
бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість
балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.
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Практичне заняття. Організаційно-правові засади протидії кіберзлочинності
Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Навчальні питання:
1. Заходи у сфері матеріального кримінального права, передбачені Конвенцією «Про
кіберзлочинність».
2. Юрисдикція щодо кіберзлочинів, передбачена в Конвенції «Про кіберзлочинність».
3. Міжнародне співробітництво країн-учасниць у сфері боротьби з кіберзлочиністю
відповідно до Конвенції «Про кіберзлочинність».
4. Зміст допомоги, яку надає цілодобова контактна мережа у боротьбі з кіберзлочинністю.
5. Типова структура організованого злочинного угруповання у кіберсфері, визначеного
ФБР.
6. Схеми шахрайства з кредитними картками.
7. Несправжні Інтернет-аукціони.
8. Пошук та використання «розривів» (похибок) в програмах.
9. Піраміди та листи по ланцюжку.
10. Кіберсквоттинг.
11. Крадіжка послуг.
12. Схема Pump&Dump.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Про кіберзлочинність : конвенція Ради Європи : від 07.09.2005 : ратифікована
Верховною Радою України 07.09.2005 [Електронний ресурс] / Ліга : Закон Еліт : Мережна версія.
2. Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене
наказом Національної поліції України № 85 : від 10.11.2015. – К. : Національна поліція України,
2015. – 9 с.
3. Кібербанди стають схожі на високоорганізовані синдикати [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://unian.net/ukr/news/news-369195.html.
4. Project 2020 Scenarios for the Future of Cybercrime – White Paper for Decision Makers
[Електронний
ресурс].
–
25
р.
–
Режим
доступу
:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/2020_white_paper.pdf.
5. Савчук Н. В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби / Н. В. Савчук // Теоретичні та
прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – 2009. – № 19. – С. 338-342.
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Хід проведення заняття
1. Курсанти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної
лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є
викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки.
Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу
у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує,
чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну
спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене
викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди
доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з
метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин.
Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді
доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та
відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40
секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п’ятибальною шкалою кожний):
- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету;
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.
14. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові
бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість
балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.
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Практичне заняття. Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності
Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Навчальні питання:
1. Органи протидії кіберзлочинності в різних країнах.
2. Протидія злочинності з використанням комп’ютерних технологій у російському
законодавстві та в теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Інструменти здійснення оперативно-розшукових заходів через кіберпростір у США.
4. Зміст онлайнової секретної операції в США.
5. Правила онлайнових розслідувань США.
6. Боротьба з кіберзлочинністю у ФРН та загальний порядок здійснення проникнення за
допомогою технічних засобів у інформаційно-технічні системи, що використовуються
підозрюваним.
7. Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій діяльності Великої
Британії та КНР.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
Quick Facts [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fbi.gov/about-us/quick-facts.
Гуров А.И. Современные технологии в наркобизнесе [Електронний ресурс] / А.И. Гуров,
Т.М. Виноградская, Б.Ф. Калачѐв. – Режим доступу : http://www.narkotiki.ru/mir_5553.html.
Зубченко Л.А. Информационные войны и киберпреступность [Електронний ресурс] /
Л.А. Зубченко. – Режим доступу : http://www.bankir.ru/analytics/refer/84/4616.
В Британии появятся киберполисмены [Електронний ресурс]. – Би-би-си – Русская служба. –
Режим доступу : http://news.bbc.co.uk/low/russian/uk/newsid_1284000/1284044.stm.
Bennett Madeline. British FBI drops Confidentiality Charter for IT crime victims, IT Week, 2006-0407. Retrieved on 2007-03-14 [Електронний ресурс] / Madeline Bennett. – Режим доступу :
http://www.itweek.co.uk/2153704.
XML Data Corpus : Report on methodology for collection, cleaning and unified representation of
large textual data from various sources: news reports, weblogs, chat. WP4. D.4.1 / Ioannis Klapaftis,
Suresh Manandhar, Shailesh Pandey [European Seventh Framework Programme FP7-218086Collaborative Project] ; INDECT Consortium. – 2009. – 41 p.
Lorch S. Расследование случаев распространения детской порнографии в Интернете / S. Lorch
// Інформаційний бюлетень. – К. : МНДЦ, 2004. – № 5. – С. 145–157.
Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского,
Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова ; 2-е изд., доп. и перераб. – М : ИНФРА-М, 2004. – 848 с.
Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского,
Г.К. Синилова. – М. : Норма, 2006. – 368 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).
Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: международный
опыт: монография / А. Л. Осипенко. – М.: Норма, 2004. – 432 с.
МВД создаст новые IT подразделения [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.securitylab.ru/news/420008.php.
Методические рекомендации по использованию сети Интернет в целях поиска информации о
должниках и их имуществе [Електронний ресурс].
– Режим доступу :
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110026.
Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных преступлений
[Електронний ресурс] / А. Л. Осипенко // Научный портал МВД России. – М., 2010. – № 2(10).
–
С.
42–47.
–
Режим
доступу
:
http://www.vniimvd.ru/files/%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%9
8%D0%95%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE

13

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%
D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,%20%E2%84%96%202%20(10),%202010.pdf.
National Institute of Justice. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders
Washington, D.C. : U.S. Department of Justice,National Institute of Justice, 2001. NCJ 187736.
Макнамара Д. Секреты компьютерного шпионажа : Тактика и контрмеры / Д. Макнамара ; пер
с англ. ; под ред. С.М. Молявко. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 536 с.
The Attorney General’s Guidelines for Domestic FBI Operations. – September 29, 2008.
The Attorney General’s Guidelines On Federal Bureau Of Investigation Undercover Operations. –
May 30, 2002.
FBI: Woman Posted Craigslist and Seeking Killer for Lover’s Wife [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.usatoday.com/news/nation/2008-01-26-craigslist-hitman_N.htm.
Online Investigative Principles for Federal Law Enforcement Agents. – November 1999.
Leyden John. UK cops set up new £30m bases to nail cybercrooks [Електронний ресурс] / John
Leyden.
–
Режим
доступу
:
http://www.theregister.co.uk/2012/02/09/regional_cyber_hubs_fight_e_crime/
Ущерб Великобритании от киберпреступности составил $43 млрд [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.pravo.ru/interpravo/news/view/48812/.
Practice Advice on Tackling Commercial Cannabis Cultivation and Head Shops. – Bedfordshire:
ACPO NPIA, 2009. – 57 p.
Германия начнет войну против киберпреступников [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://news.mail.ru/politics/5047697/.
Немецкая полиция может получить разрешение на тайный взлом компьютеров [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.kz/international_news/109665-nemeckaja-policijamozhet-poluchit.html.
Schaar P. Quellen-Telekommunikationsüberwachung durch die Sicherheitsbehörden [Електронний
ресурс]
/
Peter
Schaar.
–
5
p.
–
Режим
доступу
:
http://www.ccc.de/system/uploads/122/original/Schaar-Staatstrojaner.pdf/.
Син Янь. Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и
общеметодические основы еѐ расследования [Текст]: дисс. на соиск. уч. степени канд. юрид.
наук : спец. 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность» / Син Янь. – М., 2004. – 187 с.
Comissioner’s Operational Priorities 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.police.gov.hk/info/cop/2012/p1_e.html.

28. 互联网信息服务管理办法（国务院令第292号） [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mps.gov.cn/n16/n1282/n3493/n3778/n492863/493177.html.
29. Ян Вэй Фэн. Расследование компьютерных преступлений в Китайской народной республике:
криминалистические аспекты : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук: спец.
12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативнорозыскная деятельность» / Ян Вэй Фэн. – М., 2006. – 23 с.

14

Порядок проведення заняття
1. Курсанти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. наприкінці кожної
лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є
викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки.
Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу
у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує,
чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну
спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене
викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди
доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з
метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин.
Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді
доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та
відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40
секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п’ятибальною шкалою кожний):
- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету;
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.
14. Члени команди, яка набрала найбільшу кількість балів протягом гри отримують призові
бали на модульному тесті. Команда яка протягом семестру набрала найбільшу кількість
балів протягом усіх ігор отримує призові бали на заліковому тесті.
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Практичне заняття. Аналітична робота у протидії кіберзлочинності
Навчальна мета заняття: відпрацювати навички аналізу надходжуваної інформації.
Час проведення __4 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Вхідні дані (взято з навчальної практики для британських поліцейських):
1. Оперативне зведення 67/12 - Інформатор 1445 ідентифікував МОРРОУ як фахівця зі схем
планованого банкрутства і махінацій з пенсійними фондами, і як можливого спільника ЛОУРІ. [B2].
2. Зведення з моніторингу фінансової діяльності 594/12 – УАЙЛІ ідентифікований як
президент, а ЛОУРІ – як бухгалтер компанії «Rexford Investments Inc». [A-1].
3. Оперативне зведення 84/12 – під час спостереження ЛОУРІ був помічений на зустрічі
приблизно 15 чоловік в ресторані «Боброва голова» (Beaver Head Restaurant). Для групи був
відкритий бар і буфет у відгородженій секції в кімнаті відпочинку. ЛОУРІ стверджує, що він є
фінансовим генієм у сфері злиття і поглинання бізнесу, а також в управлінні власністю. Один з
людей в групі був ідентифікований як СМІТ. [A-1].
4. Оперативне зведення 89/12 – СМІТ і РОУ були заарештовані разом за неправомірне
проникнення з метою вчинення злочинних дій до місцевого офісу компанії-франчайзі «Happiness
Travel Service» (Склад номер 14). Надалі власники офісу компанії відмовилися від звинувачень.
РОУ є віце-президентом «Happiness Travel Services Inc». [A-1].
5. Зведення з моніторингу фінансової діяльності 603/12 – щодо ДЕЙНА і його компанії
«DANE Pension Planning Services» проводиться розслідування Міністерством Праці за порушення
положень Закону про захист пенсійного доходу. [A-1].
6. Оперативне зведення 117/12 – Компанія «Rexford Investments Inc» є клієнтом компанії
«DANE Pension Planning Services». [A-1].
7. Зведення з моніторингу фінансової діяльності 676/12 – УАЙЛІ є основним акціонером та
президентом компанії «Commercial Realty Inc.» Компанія «Commercial Realty Inc.» була залучена
до низки великих операцій з продажу та обміну комерційної нерухомості протягом останніх шести
місяців. [A-1].
Порядок проведення заняття
1. Групу розділяють на три команди.
2. Кожна команда виконує наступні завдання:
- побудувати матрицю асоціацій та дерево зв’язків. Сформулювати аналітичний висновок.
- сформулювати власні вхідні дані щодо ситуації, пов’язаної з кіберзлочином.
- команди обмінюються завданнями;
- відповідно до нових вхідних даних кожна команда будує матрицю асоціацій та дерево
зв’язків, готує аналітичний висновок.
3. Підбиваються підсумки.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Criminal Intelligence. Manual for Analysts [Електронний ресурс]. – United Nations, 2011. –
96 c.
2. Guidance on the National Intelligence Model [Електронний ресурс] / Produced on behalf of
the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Policing Excellence. – 2005. – 213 с.
– Режим доступу: https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model20051.pdf.
3. The National Criminal Intelligence Sharing Plan [Електронний ресурс] / Department of
Justice.
–
2003.
–
54 с.
–
Режим
доступу:
https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf.
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4. Манжай О. В. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним
обслуговуванням / О. В. Манжай, Є. О. Жицький // Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică. –
2015. – № 3(13). – С. 100-105.
5. Carter J. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory /
J. G. Carter, S. W. Phillips, S. M. Gayadeen // Journal of Criminal Justice. – 2014. – № 42. – Р. 433-442.
6. National Intelligence Model: Code of Practice [Електронний ресурс]. – CENTREX, 2005. –
14 с. – Режим доступу: http://library.college.police.uk/docs/npia/NIM-Code-of-Practice.pdf.
7. Работа полиции. Системы полицейской информации и разведки: пособие по оценке
систем уголовного правосудия [Електронний ресурс]. – Нью-Йорк : Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2010. – 36 с. – Режим доступу:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_4_ebook.pdf.

17

Лабораторне заняття. Складання аналітичних висновків
Навчальна мета заняття: відпрацювати навички аналізу надходжуваної інформації.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Вхідні дані: на місці події було вилучено ноутбук особи, яка ймовірно причетна до
вчинення злочину. У результаті проведення огляду ноутбуку було встановлено, що даний пристрій
ймовірно використовувався лише для доступу в мережу Інтернет, при цьому застосовувався Torбраузер. Операційна система Windows 8.1. У протоколі огляду пристрою було також зазначено,
що у пам’яті комп’ютера збереглися назви точок доступу для підключення WiFi (PodVodoy,
Sladkiy Pinguin, Gomechko_Room344). Також у наявності є фоторобот підозрюваного – власника
ноутбуку.
Порядок проведення заняття
1. Групу розділяють на три команди.
2. Кожній команді потрібно підготувати аналітичний
користуватися сервісом (wigle.net).
3. Підбиваються підсумки.

висновок.

Дозволяється

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Criminal Intelligence. Manual for Analysts [Електронний ресурс]. – United Nations, 2011. –
96 c.
2. Guidance on the National Intelligence Model [Електронний ресурс] / Produced on behalf of
the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Policing Excellence. – 2005. – 213 с.
– Режим доступу: https://whereismydata.files.wordpress.com/2009/01/national-intelligence-model20051.pdf.
3. The National Criminal Intelligence Sharing Plan [Електронний ресурс] / Department of
Justice.
–
2003.
–
54 с.
–
Режим
доступу:
https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf.
4. Манжай О. В. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним
обслуговуванням / О. В. Манжай, Є. О. Жицький // Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică. –
2015. – № 3(13). – С. 100-105.
5. Carter J. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory /
J. G. Carter, S. W. Phillips, S. M. Gayadeen // Journal of Criminal Justice. – 2014. – № 42. – Р. 433-442.
6. National Intelligence Model: Code of Practice [Електронний ресурс]. – CENTREX, 2005. –
14 с. – Режим доступу: http://library.college.police.uk/docs/npia/NIM-Code-of-Practice.pdf.
7. Работа полиции. Системы полицейской информации и разведки: пособие по оценке
систем уголовного правосудия [Електронний ресурс]. – Нью-Йорк : Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2010. – 36 с. – Режим доступу:
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_4_ebook.pdf.
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4. Інформаційне та методичне забезпечення
1. Манжай О.В. Курс лекцій з дисципліни "Основи боротьби з кіберзлочинністю".
2. Перепелиця М. М. Здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання
кіберпростору:
навчально-практичний
посібник
/
М. М. Перепелиця,
О. В. Манжай,
В. В. Шендрик. – Харків, 2009. – 154 с.
3. Перепелиця М. М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії,
Росії, США та Україні: монографія / М. М. Перепелиця, О. В. Манжай. – Харків: Вид-во КП
Друкарня № 13, 2008. – 248 с.: іл.
4.
Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и
практики расследования / В.А. Мещеряков. – Воронеж : Издательство Воронежского
государственного университета, 2002. – 408 с.
5.
Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання : затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 86 : від
28.01.2004 : [із змінами і доповненнями на 18.01.2012] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 4
(13.02.2004) (частина 1). – Ст. 167.
6.
Пашнев Д.В. Виды и классификация преступлений, совершаемых с помощью
компьютерных технологий / Д.В. Пашнев // Компьютерная преступность и кибертерроризм :
Сборник научных статей ; под ред. В.А. Голубева, Н.Н. Ахтырской. – Запорожье : Центр
исследования компьютерной преступности, 2004. – Вып. 2. – С. 42–46.
7.
Gibson W. Neuromancer / W. Gibson. – London: HarperCollins, 1994. – 271 p.
8.
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в 2005–2006
роках : затверджені наказом Держфінмоніторингу України : від 22.12.2006 № 265 // Українська
інвестиційна газета. – 2007. – № 44, 11.
9.
Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності /
О.В. Манжай // Право і безпека. – Харків : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ,
2009. – № 4 (31). – С. 215–219.
10. Великий китайский фаервол [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0
%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B
0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB.
11. Minnesota v. Granite Gate Resorts, Inc., 1996 WL 767431 (Minn. Dist. Ct. 1996)
[Електронний
ресурс]
/
Court
File
No.
C6-95-7227.
–
Режим
доступу
:
http://www.loundy.com/CASES/Minn_v_Granite_Gate.html.
12. Додонов В.В. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография / В.В. Додонов
; под общ. ред. и науч. ред. С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 448 с.
13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: за станом
законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / за ред. С.С.
Яценка. – К. : А.С.К., 2002. – 906 c.
14. Киберманьячка окажется на скамье подсудимых. [Електронний ресурс]. – 17.05.2008. –
Режим доступу : http://news.ntv.ru/132383/video/.
15. Жителя Сочи довели до суицида с помощью сайта «Одноклассники». [Електронний
ресурс]. – 22 декабря, 2011. – Режим доступу : http://www.securitylab.ru/news/412942.php.
16. Robertson N. Documents reveal al Qaeda’s plans for seizing cruise ships, carnage in Europe
[Електронний ресурс] / N. Robertson, P. Cruickshank, T. Lister. – Режим доступу :
http://edition.cnn.com/2012/04/30/world/al-qaeda-documents-future/?hpt=hp_c1.
17. Shelley L. Organized Crime, Terrorism and Cybercrime [Електронний ресурс] / L. Shelley;
перевод
исследователя
ВЦИОП
Тропиной
Т.Л.
–
Режим
доступу
:
http://www.crime.vl.ru/index.php?p=928&more=1&c=1&tb=1&pb=1.
18. СБУ разыскивает Интернет-рекетиров [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2012/02/13/820044.html.
19. Гуров А.И. Современные технологии в наркобизнесе [Електронний ресурс] / А.И. Гуров,
Т.М. Виноградская, Б.Ф. Калачѐв. – Режим доступу : http://www.narkotiki.ru/mir_5553.html.
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20. Кузнецов А.В. Доклад на VII Международной конференции «Право и Интернет»
[Електронний
ресурс]
/
А.В.
Кузнецов.
–
Режим
доступу
:
http://www.securitylab.ru/opinion/241966.php.
21. Осипенко А.Л. О некоторых особенностях раскрытия сетевых компьютерных
преступлений [Електронний ресурс] / А. Л. Осипенко // Научный портал МВД России. – М., 2010.
–
№
2(10).
–
С.
42–47.
–
Режим
доступу
:
http://www.vniimvd.ru/files/%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%98%D
0%95%20%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1
%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%9C%D0%92%D0%94%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B8,%20%E2%84%96%202%20(10),%202010.pdf.
22. Про кіберзлочинність : конвенція Ради Європи : від 07.09.2005 : ратифікована
Верховною Радою України 07.09.2005 [Електронний ресурс] / Ліга : Закон Еліт : Мережна версія.
23. Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене
наказом Національної поліції України № 85 : від 10.11.2015. – К. : Національна поліція України,
2015. – 9 с.
24. Кібербанди стають схожі на високоорганізовані синдикати [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://unian.net/ukr/news/news-369195.html.
25. 12 Security Predictions for 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/spotlight-articles/sp_12-securitypredictions-for-2012.pdf?cm_re=HP:Sub:1-_-2012+Security+Predictions.
26. Савчук Н.В. Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби / Н.В. Савчук // Теоретичні та
прикладні питання економіки : збірник наукових праць. – 2009. – № 19. – С. 338-342.
27. Вакутин Ю. А. Способы маскировки преступного поведения: учеб. пособие /
Ю. А. Вакутин. – Омск : Высшая школа милиции МВД СССР. – 1987. – 132 с.
28. Машков С. А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием
результатов оперативно-розыскной деятельности: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергей
Александрович Машков. – М., 2003. – 221 с.
29. Ташмагамбетов А. М.
Оперативно-розыскные мероприятия с использованием
социальных сетей: опыт Великобритании и Республики Казахстан / А. М. Ташмагамбетов // Наука
и бизнес: пути развития. – 2013. – № 11 (29). – С. 129-133.
30. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О. М. Бандурка,
М. М. Перепелиця, О. В. Манжай та ін. – Х. : Золота миля, 2013. – 352 с., іл.
31. Перепелиця М. М. Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій
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