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1. Загальні методичні вказівки
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 англо-саксонською та романогерманською системами права, службові розслідування інцидентів порушення
комп’ютерної безпеки у приватних компаніях).
Під час вивчення дисципліни проводяться лекції із застосуванням
мультимедійних технологій та практичні заняття: моделювання ситуативних
задач, дебати, тренінги, рольові та ігрові заняття, рішення завдань тощо.
На самостійну роботи з дисципліни відводиться 24 години.
Формами проведення самостійної роботи з дисципліни є реферат, курсова
робота, доповідь, звіт, переклад, критичне есе на статті зарубіжних і вітчизняних
авторів за визначеною тематикою тощо.
Видами самостійної роботи є:
1) для оволодіння знаннями:
- читання тексту (підручника, першоджерела, додаткової літератури);
- конспектування тексту;
- виписки з тексту;
- робота із словниками і довідниками, ознайомлення з нормативними
документами;
- навчально-дослідницька робота;
- використання аудіо- і відеозаписів, комп'ютерної техніки і Інтернету та ін.;
2) для закріплення і систематизації знань:
- робота з конспектом лекції;
- робота над навчальним матеріалом (підручника, першоджерела, додаткової
літератури, аудіо- і відеозаписів);
- складання плану і тез відповіді;
- вивчення нормативних матеріалів;
- відповіді на контрольні питання;
- аналітична обробка тексту (анотування, рецензування, реферування та ін.);
- підготовка рефератів, доповідей;
3) для формування умінь:
- рішення завдань і вправ за зразком;
- рішення варіативних завдань і вправ;
- рішення ситуаційних професійних завдань;
- підготовка до ділових ігор;
- проектування і моделювання різних видів і компонентів професійної
діяльності;
- підготовка курсових робіт (проектів);
- дослідно-експериментальна робота.
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Критеріями оцінки результатів самостійної роботи курсанта з даної
дисципліни є:
- рівень засвоєння навчального матеріалу;
- уміння використати теоретичні знання при виконанні практичних
завдань;
- повнота уявлень, знань і умінь із теми, що вивчається, до якої відноситься
ця самостійна робота;
- обґрунтованість і чіткість викладу відповіді на поставлене по
позааудиторній самостійній роботі питання;
- оформлення звітного матеріалу відповідно до загальновстановлених або
заданих викладачем вимог, що пред'являються до подібних матеріалів.
Для поетапного контролю знань курсанти повинні пред’явити результати
самостійно виконаних ними індивідуальних завдань: конспекти, реферати, звіти,
результати виконання конкретних завдань тощо.

Семестр № 7
36 10
36
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2

12
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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

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

1, 12-42

Залік

1, 2, 5-10

Залік
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3. Методичні вказівки до самостійної роботи
Тема № 1: Засадничі принципи протидії кіберзлочинності
Час, відведений на вивчення теми 36 годин.
Час, що відводиться на самостійну роботу 12 годин.
Лекція № 1: «Об’єкти та суб’єкти протидії кіберзлочинності»
Навчальна мета заняття: вивчити структуру суб’єктів протидії
кіберзлочинності, їх завдання та напрями
діяльності, види та механізм вчинення
кіберзлочинів.
Навчальні питання:
1. Поняття кіберпростору та кіберзлочинів.
2. Суб’єкти боротьби з кіберзлочинністю.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Поняття кіберпростору.
2. Поняття кіберзлочинів.
3. Конвергенція організованої злочинності та кіберпростору.
4. Суб’єкти боротьби з кіберзлочинністю.
Завдання:
Самостійно дослідити нормативно-правові
протидію кіберзлочинності [1], [3], [8-10], [14], [22].

акти,

як

регламентують

Лекція № 2: «Організаційно-правові засади протидії кіберзлочинності»
Навчальна мета заняття: вивчити організаційні особливості боротьби з
кіберзлочинністю, дослідити схеми вчинення
кіберзлочинів, питання взаємодії під час їх
розслідування.
Навчальні питання:
1. Нормативно-правова база протидії кіберзлочинності.
2. Типові схеми здійснення кіберзлочинів.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Заходи у сфері матеріального кримінального права, передбачені
Конвенцією «Про кіберзлочинність».
2. Юрисдикція щодо кіберзлочинів, передбачена в Конвенції «Про
кіберзлочинність».
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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.
Завдання:
Самостійно дослідити схеми вчинення кіберзлочинів та запропонувати
власні методи боротьби з ними [1], [6], [13], [17], [23-24], [27-28], [30], [31], [33].
Лекція № 3: «Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності»
Навчальна мета заняття: вивчити досвід протидії кіберзлочинності у різних
країнах Європи, Америки та Азії.
Навчальні питання:
1. Протидія кіберзлочинності в Росії.
2. Досвід США щодо протидії кіберзлочинності.
3. Система протидії кіберзлочинності Великобританії, ФРН та КНР.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Органи протидії кіберзлочинності в різних країнах.
2. Протидія кіберзлочинності 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 інформаційнотехнічні системи, що використовуються підозрюваним.
7. Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій
діяльності Великої Британії та КНР.
Завдання:
Підготувати реферат про досвід боротьби з кіберзлочинністю у одній з
країн, не відзначеній у лекційному курсі [6], [11].
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Лекція № 4: «Аналітична робота у протидії кіберзлочинності»
Навчальна мета заняття: вивчити методики проведення кримінального
аналізу.
Навчальні питання:
1. Зміст поліцейської розвідки.
2. Етапи поліцейської розвідки.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Збирання даних;
2. Оцінка даних;
3. Обробка даних;
4. Аналіз даних;
5. Поширення інформації;
6. Повторна оцінка інформації.
Завдання:
Дослідити «Національну розвідувальну модель» (National Intelligence
Model), застосовувану у Великобританії [41], «Національний план розподілу
розвідувальної інформації» (National Criminal Intelligence Sharing Plan),
розроблений у США. Опрацювати систему 5х5, яка використовується для в
системі кримінального аналізу Великобританії [37].
Тема № 2: Оперативне маскування у кіберсфері
Час, відведений на вивчення теми 36 годин.
Час, що відводиться на самостійну роботу 12 годин.
Лекція № 1: «Поняття, суб’єкти та підстави застосування оперативного
маскування»
Навчальна мета заняття: вивчити організаційні основи оперативного
маскування.
Навчальні питання:
1. Поняття оперативного маскування.
2. Суб’єкти оперативного маскування.
3. Підстави застосування оперативного маскування.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Принципи оперативного маскування.
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2. Легендовані ролі.
Завдання:
Самостійно здійснити опрацювання підзаконної нормативно-правової бази
застосування оперативного маскування [2], [10].
Лекція № 2: «Забезпечення анонімності під час роботи в інформаційнотелекомунікаційних системах»
Навчальна мета заняття: вивчити методи та засоби забезпечення
анонімності.
Навчальні питання:
1. Методи забезпечення анонімності.
2. Засоби забезпечення анонімності.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Анонімні мережі.
2. Спеціалізовані сервери та операційні системи.
Завдання:
Встановити одну з ОС, орієнтованих на забезпечення анонімності в
комп’ютерних мережах. Заповнити таблицю «зручності» застосування різних
сервісів для забезпечення анонімності [2], [Інтернет].
Лекція № 3: «Термінологічні особливості спілкування у кіберпросторі»
Навчальна мета заняття: вивчити особливості використовуваної
термінології у кіберсфері.
Навчальні питання:
1. Термінологія.
2. Особливості спілкування.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Термінологія кардерів.
Завдання:
Вивчити термінологію, яка застосовується у середовищі педофілів, кардерів
та будь-якої іншої (за вибором) сфери злочинної діяльності, протидія якій
охоплюється компетенцією кіберполіції [2], [Інтернет].
Лекція № 4: «Легендування профілів користувача для використання у
кіберсфері»
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Навчальна мета заняття: вивчити особливості створення легенди у
кіберсфері.
Навчальні питання:
1. Основи легендування.
2. Особливості легендування.
Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:
Питання цільових виступів курсантів:
1. Принципи легендування.
Завдання:
Вивчити методи деанонімізації особи в мережі [2], [Інтернет].
4. Інформаційне та методичне забезпечення
4.1. 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.
4.2. Рекомендована література
Базова
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
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