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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 2
0304
право;
Цикл підготовки:
(шифр галузі)
(назва галузі знань)
Загальна кількість годин – 72
професійна та практична
(назва циклу)
Кількість тем
– 2 6.030401
правознавство; Навчальний курс 3, 4
Найменування показників

(код напряму
або спеціальності)

(назва напряму підготовки
або спеціальності)

бакалавр
(назва СВО)

(номер)

Семестр 6,7
(номер)

Види підсумкового контрою:
залік
(екзамен, залік)

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 48
самостійної роботи – 24

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 22;
(години)

Семінарські заняття – ______;
(години)

Практичні заняття

–

22;
(години)

Лабораторні заняття –

4;
(години)

Самостійна робота –

24;
(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ___________
(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – _ ________
(кількість; № семестру)

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)
Лекції

– ______;
(години)

Семінарські заняття – ______;
(години)

Практичні заняття

– ______;
(години)

Лабораторні заняття – ______;
(години)

Самостійна робота

– ______;
(години)

Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ___________
(кількість; № семестру)

Реферати – ________________
(кількість; № семестру
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи боротьби з
кіберзлочинністю» є засвоєння курсантами теоретичних основ протидії
кіберзлочинності, що дозволить фахівцям розуміти принципи та методи
боротьби з цим явищем.
Завданнями вивчення дисципліни «Основи боротьби з кіберзлочинністю»
є дослідження принципів та методів протидії кіберзлочинам (визначення,
класифікація, організаційні основи, нормативно-правова база застосування,
типові
схеми),
ознайомлення
з
міжнародним
досвідом
протидії
кіберзлочинності (особливості протидії кіберзлочинності у країнах з англосаксонською та романо-германською системами права, службові розслідування
інцидентів порушення комп’ютерної безпеки у приватних компаніях).
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:
знати:
визначення, ознаки та класифікацію кіберзлочинів;
нормативно-правову базу протидії кіберзллочинності;
організаційну структуру протидії кіберзлочинності правоохоронним
органами в Україні та за її межами;
особливості організації і тактики оперативного маскування під час
роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах
вміти:
застосовувати норми законодавства у протидії кіберзлочинності;
визначати методи протидії конкретним кіберзлочинам;
використовувати зарубіжний досвід у протидії кіберзлочинності;
бути ознайомленими
з порядком службових розслідувань інцидентів порушення комп’ютерної
безпеки у приватних компаніях.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Засадничі принципи протидії кіберзлочинності.
Об’єкти та суб’єкти протидії кіберзлочинності. Організаційно-правові
засади
протидії
кіберзлочинності.
Міжнародний
досвід
протидії
кіберзлочинності. Аналітична робота у протидії кіберзлочинності. Службові
розслідування інцидентів порушення комп’ютерної безпеки у приватних
компаніях.
Тема № 2. Оперативне маскування у кіберсфері.
Поняття, суб’єкти та підстави застосування оперативного маскування.
Забезпечення анонімності під час роботи в інформаційно-телекомунікаційних
системах. Термінологічні особливості спілкування у кіберпросторі.
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Легендування профілів користувача для використання у кіберсфері.
4. Структура навчальної дисципліни

Семестр № 7
36 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
36 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

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

1, 12-42

Залік

1, 2, 5-10

Залік

4.1.3. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента,
слухача)
Тема № 1. Засадничі принципи протидії кіберзлочинності
Самостійно дослідити нормативно-правові акти, як регламентують
протидію кіберзлочинності
Дослідити схеми вчинення кіберзлочинів та запропонувати власні
методи протидії ним
Підготувати реферат про досвід протидії кіберзлочинності в одній з
країн, не відзначеній у лекційному курсі
Опрацювати систему 5х5, яка використовується для в системі
кримінального аналізу Великобританії
Дослідити методику розслідування інцидентів порушення
комп’ютерної безпеки від компанії Microsoft
Тема № 2. Оперативне маскування у кіберсфері

Література:

1, 3, 8-10, 14, 22
1, 6, 13, 17, 23-24,
27-28, 30, 31, 33
6, 11
36-42, Інтернет
Інтернет
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Здійснити опрацювання підзаконної нормативно-правової бази
застосування оперативного маскування
Встановити одну з ОС, орієнтованих на забезпечення анонімності в
комп’ютерних мережах
Вивчити термінологію, яка застосовується у середовищі педофілів,
кардерів та будь-якої іншої (за вибором) сфери злочинної діяльності,
протидія якій охоплюється компетенцією кіберполіції
Заповнити таблицю «зручності» застосування різних сервісів для
забезпечення анонімності
Вивчити методи деанонімізації особи в мережі

2, 10
2
2, Інтернет

2
2

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.

Система протидії кіберзлочинності у Франції.
Система протидії кіберзлочиинам в арабських країнах.
Африканський досвід протидії кіберзлочинам.
Протидія кіберзлочинам у країнах Латинської Америки.
Австралійський досвід протидії кіберзлочинності.
5.1.2. Теми курсових робіт

1. Юрисдикція у кіберпросторі.
2. Міжнародна взаємодія у протидії кіберзлочинності.
3. Типові помилки і порушення законодавства, що допускаються при
виявленні та документуванні кіберзлочинів.
5.1.3. Теми наукових робіт
1. Конвенція про кіберзлочинність як базовий документ для міжнародного
співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності в Європі.
2. Особливості придбання спеціальних технічних засобів для протидії
кіберзлочинності за кордоном.
3. Нетрадиційні методи попередження та розслідування кіберзлочинів.
6. Методи навчання
Лекції із застосуванням мультимедійного проектора; практичні та
лабораторні заняття: моделювання ситуативних задач, дебати, тренінги, рольові
та ігрові заняття, рішення задач, тощо.
7. Методи контролю
1. Яку з наведених функцій не виконує цифровий комп'ютер?
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2. Яка ознака кіберпростору вказана невірно?
3. У якому з наведених випадків на кіберпростір поширюється
територіальна юрисдикція?
4. Який підрозділ Національної поліції України відповідно до
законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері
протидії кіберзлочинності?
5. Які правопорушення охоплює сфера протидії кіберзлочинності?
6. Що з наведеного не входить до функцій підрозділів кіберполіції?
7. У яких з наведених нормативно-правових документів зустрічається
поняття "кібернетичний простір"?
8. Яку міжнародну конвенцію, ратифіковану Верховною Радою України
присвячено протидії кіберзлочинності?
9. Які з наведених органів в Україні є відповідальними за надсилання
запитів про взаємну допомогу, надання на них відповідей, їх виконання або
передачу уповноваженим органам у сфері боротьби з кіберзлочинністю?
10. Що з наведеного не входить до змісту допомоги, яку надає
цілодобова мережа для здійснення контактів з метою надання негайної
допомоги для розслідування або переслідування стосовно кримінальних
правопорушень, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними, або з метою
збирання доказів у електронній формі, що стосуються кримінального
правопорушення?
11. Хто з наведених суб'єктів кіберзлочинів перебуває у ієрархічній
структурі на більш високому рівні у кібербандах згідно класифікації ФБР?
12. Що таке Інтернет-кардинг?
13. Що таке кіберсквоттинг?
14. Що таке фоунфрейкинг?
15. Як називається створення нелегальних копій «двійників» мобільних
телефонів?
16. Який елемент юрисдикції щодо кіберзлочинів відсутній на
малюнку?
17. Який вид протиправних діянь не входить до правопорушень проти
конфіденційності, цілісності та доступності комп'ютерних даних і систем?
18. Яка стаття Конституції України безпосередньо зачіпає питання
забезпечення інформаційної безпеки?
19. Яким терміном можна визначити шифрування повідомлень
всередині інших повідомлень або малюнків?
20. Якою статтею Кримінального кодексу України передбачена
відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з
обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах
/комп’ютерах/, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на
носіях такої інформації?
21. До складу якого органу входить відділ по боротьбі з
кіберзлочинами (E-Crime Unit) у Великій Британії?
22. До складу якого органу входить Управління "К" у Російській
Федерації??
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23. Правоохоронцями США з точки зору вчинення протиправної
діяльності комп’ютер розглядається в трьох ракурсах. Який з наведених
ракурсів вказано невірно?
24. У яких режимах може працювати DCS-1000 – Digital Collection
System – цифрова система збирання інформації?
25. Яким є загальний строк проведення онлайнової секретної операції у
США?
26. Як називається базовий документ, що регламентує використання
кіберпростору правоохоронними органами США?
27. Які з наведених правил не стосуються онлайнових секретних
операцій у США?
28. Яким чином буде реалізовуватися підслідність у Великобританії з
розслідування наркозлочинів у випадку їх виявлення за допомогою
кіберпростору (Методичні рекомендації по боротьбі з вирощуванням коноплі та
точками її збуту)?
29. За яких умов поліція ФРН може без відома підозрюваного,
проникати за допомогою технічних засобів до інформаційно-технічних систем,
що використовуються підозрюваним, та вилучати з них дані про нього?
30. Які з наведених відомостей не вносяться до протоколу під час
застосування технічних засобів для проникнення до інформаційно-технічних
систем згідно із законодавством ФРН?
31. Кого з наведених суб'єктів потрібно повідомити про проникнення за
допомогою технічних засобів до інформаційно-технічних систем, що
використовуються підозрюваним згідно законодавства ФРН?
32. З якою метою органи державної безпеки мають право перевіряти
інформаційно-телекомунікаційні пристрої та інше обладнання, яке належить
фізичним або юридичним особам відповідно до ст. 11 Закону КНР «Про органи
державної безпеки»?
33. Протягом якого часу Інтернет-провайдери у КНР мають зберігати
інформацію щодо змісту, часу та джерела доступу до новин, дошок об’яв тощо?
34. Який з наведених етапів не містить модель розслідування
комп'ютерних інцидентів відповідно до "Фундаментального керівництва з
розслідування комп’ютерних подій для Windows" від Microsoft?
35. На якому етапі моделі розслідування комп'ютерних інцидентів
("Фундаментальне керівництво з розслідування комп’ютерних подій для
Windows" від Microsoft) визначаються члени групи розслідування?
36. Яку інформацію не повинен містити документ, що складається за
результатами першого етапу моделі розслідування комп'ютерних інцидентів
("Фундаментальне керівництво з розслідування комп’ютерних подій для
Windows" від Microsoft)?
37. Які з наведених засобів не входить до набору для проведення
розслідування комп'ютерної події
("Фундаментальне керівництво з
розслідування комп’ютерних подій для Windows" від Microsoft)?
38. Який з наведених засобів аналізу реєстру поставляється разом з
операційною системою Windows?
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39. Який з наведених розділів не рекомендується вносити до звіту про
розслідування комп'ютерної події
("Фундаментальне керівництво з
розслідування комп’ютерних подій для Windows" від Microsoft)?
40. Якою є основна задача управління інцидентами інформаційної
безпеки?
41. Що таке оперативне маскування?
42. Хто не є суб’єктом здійснення оперативного маскування?
43. Які з наведених підстав не дозволяють застосувати оперативне
маскування?
44. Який з наведених способів забезпечення анонімності під час роботи
в інформаційно-телекомунікаційних системах є невірним?
45. Зіставте наведені жаргонні терміни із їх значенням?
8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної 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
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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 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

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

11

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 навчально-науковими 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
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Модульний контроль
Отримати за модульний
контроль не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
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82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1.
Манжай О. В. Курс лекцій з дисципліни «Основи боротьби з
кіберзлочинністю».
2.
Манжай О .В. Оперативне маскування під час роботи в інформаційнотелекомунікаційних системах: навчальний курс / О. В. Манжай .- Х. : ХНУВС,
2015. – 27 с.
10.2. Рекомендована література
Базова
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3.
Про кіберзлочинність : конвенція Ради Європи : від 07.09.2005 :
ратифікована Верховною Радою України 07.09.2005 [Електронний ресурс] /
Ліга : Закон Еліт : Мережна версія.
4.
Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції
України, затверджене наказом Національної поліції України № 85 : від
10.11.2015. – К. : Національна поліція України, 2015. – 9 с.
5.
Вакутин Ю. А. Способы маскировки преступного поведения: учеб.
пособие / Ю. А. Вакутин. – Омск : Высшая школа милиции МВД СССР. – 1987.
– 132 с.
6.
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.
7.
Перепелиця М. М. Використання комп’ютерних технологій в
оперативно-розшуковій діяльності: навчальний-посібник / М. М. Перепелиця,
О. В. Манжай, В. В. Шендрик; за заг. ред. О. М. Бандурки. – Одеса : ОДУВС,
2011. – 146 с., іл.
8.
Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18.02.1992
// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22 (02.06.1992). – Ст. 303.
9.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос
України. – 2012. –05. – № 90-91 (19.05.2012).
10. Інструкція про організацію роботи за оперативно-розшуковими
справами та справами контрольного провадження оперативними підрозділами
органів внутрішніх справ, затверджена наказом МВС України від 17.12.2012.
Допоміжна
11. 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.
12. 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.
13. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации:
основы теории и практики расследования / В.А. Мещеряков. – Воронеж :
Издательство Воронежского государственного университета, 2002. – 408 с.
14. 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.
15. Пашнев Д.В. Виды и классификация преступлений, совершаемых с
помощью компьютерных технологий / Д.В. Пашнев // Компьютерная
преступность и кибертерроризм : Сборник научных статей ; под ред.
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