
0 

 

  

Міністерство внутрішніх справ України 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

 

На правах рукопису 

 

 

САВІНОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 

 

УДК 343.2.01[32+316.32](477) 

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;  

кримінально-виконавче право 

 

 

Дисертація  

на здобуття наукового ступеня  

доктора юридичних наук 

 

Науковий консультант 

Фріс Павло Львович,  

доктор юридичних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України  

 

 

Львів – 2013



1 

 

  

 ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………….……………………………………5 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА……,……………………..…………………...…………………….20 

1.1 Методологія дослідження кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні…………………………….………………..20 

1.2 «Інформаційне суспільство» як об’єкт кримінально-правового забезпечення: 

поняття та складові елементи………………………………………………………...32 

1.2.1 Поняття  інформаційного суспільства як нового етапу розвитку  

людства………………………………………………………………………………...32 

1.2.2  Ресурси й цінності інформаційного суспільства, які потребують 

кримінально-правового забезпечення………….……………………………………53 

1.3 Нормативні основи забезпечення безпеки інформаційного  

суспільства …………………………………………..………………………………..86 

1.4 Кримінально-правова оцінка дефініцій у сфері забезпечення інформаційного 

суспільства……………………………………………………….…………………..116 

Висновки до розділу 1……………………………...………………………………..138 

РОЗДІЛ 2. СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: 

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ………….……...142 

2.1 Сутність і призначення кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні в умовах глобалізації…………………...142 

2.2 Поняття, структура, рівні та принципи кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні………………..…………….156 

2.3 Безпека інформаційного простору як мета кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні……………………..……….180 

2.4 Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні…………………………………..…………199 



2 

 

  

2.5 Ефективність кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні………………….……………………………………..………212 

Висновки до розділу 2……………………….………………………………………241 

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ 

КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ…………………………..245 

3.1 Соціальна зумовленість криміналізації у інформаційному суспільстві як 

основа формування заходів кримінально-правової політики…………………….245 

3.2 Трансформація окремих традиційних злочинів під впливом розвитку 

комунікативних процесів……………………………………………………………268 

3.3 Новітні суспільно небезпечні діяння у інформаційному  

суспільстві……………………………………………………………………………298 

Висновки до розділу 3……………………………………………………………….328 

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В 

УКРАЇНІ……………………………………………………………………………..333 

4.1 Відображення доктрини кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні у Концепції кримінально-правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні…………………..333 

4.2 Основні засади удосконалення Кримінального кодексу України у контексті 

забезпечення інформаційного суспільства………………………………………....351 

Висновки до розділу 4……………………………………………………………….365 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…..369 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..…………………….377 

ДОДАТКИ ………………………………………………………….………………..458 

 



3 

 

  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO, World 

Intellectual Property Organization, англ.) 

ВР України – Верховна Рада України 

ДСА України – Державна судова адміністрація України 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЄС – Європейський Союз 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

ІС – інформаційне суспільство 

кіберпростір – кібернетичний простір 

КК України – Кримінальний кодекс України 

КМ РЄ – Комітет міністрів Ради Європи 

КМ України – Кабінет Міністрів України 

К-Пз – кримінально-правове забезпечення 

К-Пп – кримінально-правова політика 

К-Ппз ІС – кримінально-правова політика забезпечення інформаційного 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в Україні та 

світі відбулися складні трансформаційні процеси, пов’язані з переходом людства 

від індустріального до інформаційного суспільства. Ключовою особливістю цього 

переходу є стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (далі - 

ІКТ) та зростання значущості інформаційної складової в усіх сферах 

життєдіяльності людини, суспільства, держави та міжнародної спільноти.  

Орієнтація суспільних інтересів на використання інформації, знань та ІКТ, 

виникнення якісно нових можливостей для здійснення комунікативних обмінів на 

глобальному, регіональному і національному рівнях потребує запровадження 

політико-правових заходів регулювання суспільних відносин в інформаційному 

суспільстві на міжнародному і національному рівнях.  

На міжнародному рівні були прийняті такі політико-правові акти як 

«Окінавська хартія Глобального інформаційного суспільства», підписана 22 липня 

2000 р. країнами Великої вісімки, Декларація тисячоліття ООН, затверджена 

резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї ООН від 8 вересня 2000 р. та Декларація 

принципів ООН «Побудова інформаційного суспільства: глобальна задача в 

новому тисячолітті» від 12 грудня 2003 р., які визначили основні напрями і 

задекларували принципи розвитку інформаційного суспільства у світі.  

Наступним кроком у Європі було прийняття упродовж 2001–2003 рр. низки 

міжнародних актів, спрямованих на спільну протидію держав світу найбільш 

поширеним на той час злочинам у сфері інформаційних відносин. Суспільно 

небезпечні діяння, криміналізації яких вимагала Рада Європи на початку ХХІ ст.,  

були описані Конвенцією Ради Європи «Про кіберзлочинність» (2001 р.) і 

Додатковим протоколом до неї, який стосується криміналізації дій расистського 

та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (2003 р.). 

Визначений у цих міжнародних актах перелік вимог щодо криміналізації 

охоплював кримінально-правову протидію лише частини небезпечних посягань 

на суспільні відносини у сфері використання автоматизованих систем. Однак 
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динаміка сучасної злочинності випередила запроваджену вказаними актами 

модель кримінально-правової протидії: під впливом розвитку комунікативних 

можливостей новітня злочинність вийшла за межі негативного впливу на 

автоматизовані системи, і, спрямовуючись на суспільні відносини майже в усіх 

сферах життєдіяльності держав, стала утворювати загрози національній безпеці в 

інформаційній сфері, а також стабільності й сталому розвитку суспільства. 

Вітчизняна історія забезпечення кримінально-правової охорони суспільних 

відносин в інформаційній сфері налічує майже 20 років – із доповнення 1994 року 

Кримінального кодексу УРСР 1960 р. статтею 198-1 «Порушення роботи 

автоматизованих систем» та останніх змін 2004 року до Розділу XVI Особливої 

частини Кримінального кодексу України 2001 р. (далі – КК України). Наявність 

положень Розділу XVI Особливої частини КК України забезпечує кримінально-

правову охорону лише суспільним відносинам у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку. Водночас решта загроз національній безпеці в інформаційній 

сфері, визначених ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України», досі поза увагою законодавця. Відповідно до цього Закону до реальних 

і потенційних загроз національній безпеці та стабільності у суспільстві в 

інформаційній сфері належать: прояви обмеження свободи слова і доступу 

громадян до інформації; поширення засобами масової інформації культу 

насильства, жорстокості та порнографії; комп’ютерний тероризм; намагання 

маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення 

недостовірної, неповної або упередженої інформації. Однак на протидію таким 

суспільно небезпечним діянням заходи вітчизняної кримінально-правової 

політики досі не спрямовані. 

Правозастосовна практика протидії злочинам у сфері інформаційних 

відносин, яка повністю залежна від теорії кримінального права в цій сфері та 

відповідної кримінально-правової політики, переважно зводиться до протидії 

злочинам, визначеним Розділом XVI Особливої частини КК України. При цьому, 

незважаючи на наявність реальних загроз життєво важливим інтересам 
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суспільства і держави, а також непомірно велику шкоду, що завдається такими 

злочинами, та значну кількість постраждалих від них, ці діяння належать до 

злочинів невеликої та середньої тяжкості. Як доводить судова практика, більшість 

винних у вчиненні таких діянь звільняється від покарання з випробуванням. Це 

демонструє відсутність усвідомлення українськими суддями реальної небезпеки 

посягань на суспільні відносини в інформаційному суспільстві. Будь-які 

узагальнення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ практики застосування кримінальної відповідальності за 

злочини, що посягають на інформаційні відносини, досі не прийняті.  

Основними дослідниками парадигми ІС, розробниками його  концепцій та 

їх елементів є: Р. Арон, Д. Белл, Л. Карвалікс, М.  Кастельс, І.  Кішида, С.  

Круфорд, М. Купер, Й. Масуда, Ф. Махлуп, К. Мей, К. Мей, Д.  Нешбіт, М. Порат, 

Е. Тоффлер, Ф. Уєбстер, Ф. Фукуяма, М. Хакінен, Дж. Шумпетер та ін. 

Стрижневі положення кримінально-правової політики України 

досліджували: Ю. В. Баулін, В. І.  Борисов, В. К.  Грищук, О. М.  Костенко,  

В. О.  Меркулова, А. А.  Митрофанов, А. А.  Музика, В. О.  Навроцький,  

М. І.  Панов, В. В.  Сташис, П. Л.  Фріс, В. Я.  Тацій, В. О.  Туляков та інші  вчені. 

Проблематику забезпечення кримінально-правової охорони окремих 

складових ІС вивчали: Д. С.  Азаров, П. П.  Адрушко, К. І.  Бєляков, П. С.  Берзін, 

В. М.  Брижко, В. Д.  Гавловський, В. І.  Голубєв, В. П.  Ємельянов, Г. В.  Загіка, 

Є. В.  Лащук, С. А.  Орлов, М. М.  Панов, А. М.  Ришелюк, Б. В.  Романюк,  

О. П.  Снєгірьов, В. І.  Шакун, В. С.  Цимбалюк, Я. Р.  Якубовський та ін.  

Аналіз теоретичних основ протидії інформаційним загрозам в Україні 

присвячені дослідження І. В. Арістової, Л. М. Герасіної, М. Г.  Делягіна,  

О. П.  Дзьобаня, Р. А.  Калюжного, М. В. Карчевського, Б. А.  Кормича,  

А. Ю.  Кузнєцова, П. С.  Лук’янця, В. М.  Машукова, Н. Р.  Нижник,  

В. Г.  Пилипчука, П. С.  Прибутька, А. Н.  Райкова, Є. Д.  Скулиша,  

М. П.  Стрельбицького, Л. А.  Сергієнко, Г. Л.  Смоляна, В. М.  Фурашева,  

В. А.  Чернієнка та ін.  
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На теоретичному рівні в Україні захищено 4 кандидатські дисертації  

(М. В.  Карчевського, Д. С.  Азарова, Н. А.  Розенфельд і М. В.  Плугатиря), які 

стосувалися характеристик окремих нових складів злочинів і Розділу ХVI 

Особливої частини КК України, імплементації вимог міжнародних актів із цієї  

сфери у названий розділ. Водночас у Російській Федерації захищено понад  30  

кандидатських дисертацій (Р. М.  Айсанова, Р. К.  Ахметшина, В. А.  Бєссонова, 

В. В. Воробйова, М. С. Гаджиєва, К. К.  Грошикова, Д. В.  Добровольського,  

А. М. Дороніна, Р. І. Дремлюги, О. О.  Жмихова, В. С.  Карпова, А. А. Комарова, 

О. М. Копирюліна, Т. М.  Лопатіної, В. Ю.  Максімова, М. М. Маликовцева,  

А. І. Малярова, О. А.  Маслакової, А. В.  Польшикова, І. А. Сало, С. Г. Спіріної,  

Т. Г. Смірнової, М. В.  Старічкова, О. В. Суслопарова, О. В. Толстої,  

А. М. Третьякова, Т. Л.  Тропіної, Л. Г.  Устьєва, С. І. Ушакова, С. С. Шахрая,  

В. М.  Щепетільнікова, Д. А.  Ястребова та ін.), які присвячені проблематиці 

кримінально-правових і кримінологічних характеристик окремих складів злочинів 

у цій сфері. 2013 р. в Україні захищена докторська дисертація  

М. В.  Карчевського, присвячена дослідженню кримінально-правової охорони 

інформаційної безпеки з позиції охорони безпеки інформації – у межах Розділу 

XVI Особливої частини КК  України.  

Як убачається, комплексна наукова розробка політико-правових заходів 

забезпечення кримінально-правової охорони суспільних відносин від новітньої 

злочинності в інформаційному суспільстві в Україні до цього часу не 

здійснювалась. 

Констатуючи цю ситуацію, а також те, що суспільні відносини, притаманні 

інформаційному суспільству, нині перебувають під загрозою небезпечних 

інформаційних впливів, обсяг яких постійно зростає, а політико-правові заходи 

охорони таких відносин від суспільно небезпечних посягань не мають системний і 

послідовний характер, нагальна потреба вирішення проблеми розробки 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в 

Україні, що зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у Львівському державному університеті внутрішніх справ у межах 

комплексної теми наукових досліджень «Проблеми реформування правової 

системи України» на 2009–2012 і 2012–2015 роки (номери державної реєстрації 

0109U007853, 0112U007492). 

Обрана тема відповідає Основним засадам розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки, затверджених Законом України № 537-V 

від 9 січня 2007 року; завданням Національної програми інформатизації, 

відповідно до Закону України «Про національну програму інформатизації» 

№ 74/98-ВР від 4 лютого 1998 року, у частині створення правових та 

гуманітарних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні, пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки, відповідно до Закону України «Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» № 2623-III від 11 липня 2001 

року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у розробці 

теоретичних і концептуальних засад кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні на основі комплексного вивчення її 

сучасного стану динаміки і перспектив розвитку інформаційного суспільства. 

Для досягнення цієї мети визначено такі основні задачі: 

– установити важливі для правового розуміння особливості інформаційного 

суспільства, які є основою вивчення, оцінки та удосконалення забезпечення 

охорони суспільних відносин засобами кримінального права; 

– визначити відповідність заходів сучасної вітчизняної кримінально-

правової політики тактико-стратегічним ідеям і вимогам міжнародних політико-

правових актів у сфері охорони безпечного розвитку інформаційного суспільства; 

– з’ясувати сутність забезпечення кримінально-правової охорони розвитку 

інформаційного суспільства в Україні; 

– визначити ефективність сучасної вітчизняної кримінально-правової 

політики в частині забезпечення охорони суспільних відносин у інформаційному 
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суспільстві від загроз в інформаційній сфері в умовах розвитку інформаційного 

суспільства; 

– охарактеризувати місце і роль кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства у системі політики у сфері боротьби зі 

злочинністю в умовах розвитку такого суспільства; 

– визначити поняття кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства як напряму загальної кримінально-правової політики 

держави, спрямованого на охорону суспільних відносин у інформаційному 

суспільстві; 

– визначити об’єкт, предмет, мету та провідну ідею такої політики, 

розробити її теоретичну модель; 

– розробити основні векторні напрями і завдання цієї політики; 

– виявити форми суспільно небезпечних проявів у інформаційному 

суспільстві та з’ясувати причини та основні тенденції  в змінах їх характеристик; 

– виокремити групи суспільно небезпечних діянь, прояви яких зазнали змін 

і таких, що виникли під впливом розвитку комунікативних процесів у 

інформаційному суспільстві; 

– запропонувати основні шляхи кримінально-правової політики щодо 

удосконалення забезпечення охорони суспільних відносин у інформаційному 

суспільстві в Україні; 

– проаналізувати і охарактеризувати основні механізми зв’язку доктрини 

такої політики з практикою її реалізації; 

– розробити концепцію реалізації кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі 

формування, запровадження та реалізації кримінально-правової політики 

забезпечення охорони інформаційного суспільства в Україні. 

Предмет дослідження – кримінально-правова політика забезпечення   

інформаційного суспільства в Україні. 
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Методи дослідження. Для досягнення обраної мети та розв’язання 

визначених задач дослідження з позиції принципу об’єктивності юридичного 

пізнання у науковій роботі використано праці вітчизняних і зарубіжних вчених у 

галузях кримінально-правової політики, кримінального права, кримінології, 

інформаційної безпеки, теорії держави і права, інформаційного права, а також 

філософії, економіки, психології, соціології, соціальної психології, політології та 

теорії комунікацій. Під час здійснення дослідження застосовано такі 

загальнонаукові методи: діалектичний – для визначення сутності інформаційного 

суспільства та його основних складових, важливих для сприйняття наукою 

кримінального права та кримінально-правовою політикою забезпечення 

інформаційного суспільства; компаративного аналізу – для зіставлення концепцій 

представників різних наукових шкіл щодо феномена інформаційного суспільства, 

специфіки формування кримінально-правової політики у такому суспільстві, 

сутності трансформації раніше відомих злочинів і виникнення нових суспільно 

небезпечних посягань у інформаційному суспільстві, з’ясування сучасного рівня 

ефективності кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні в цілому та на окремих її рівнях; герменевтичний, який 

уможливлює встановлення меж інтерпретацій основних понять інформаційного 

суспільства, його ознак і складових, необхідних для сприйняття наукою 

кримінального права, для формування і поглиблення понятійного апарату 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в 

Україні; аналізу – у висвітленні стану наукової проблеми та виокремлення 

основних тенденцій трансформації раніше відомих злочинів і виникнення нових 

суспільно небезпечних діянь під впливом розвитку дистанційних комунікацій; 

синтезу – для розробки доктринальних і концептуальних положень кримінально-

правової політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні та 

пропозицій до удосконалень КК України; ретроспективний та метод історизму, 

а також порівняльно-правовий (як спеціальний метод пізнання) – для дослідження 

динаміки розвитку суспільних відносин і потреби їх кримінально-правового 

забезпечення в умовах розвитку суспільно небезпечних посягань у 
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інформаційному суспільстві, аналізу та порівняння наукових і нормативних 

підходів щодо кримінально-правової охорони суспільних відносин у 

інформаційному суспільстві,  ретроспективного огляду та визначення напрямів 

актуалізації раніше відомих злочинів і виникнення нових суспільно небезпечних 

діянь під впливом розвитку інформаційного суспільства; формально-логічний – 

задля виявлення вакууму кримінально-правової охорони суспільних відносин у 

інформаційному суспільстві в Україні; системний аналіз і метод моделювання 

соціальних об’єктів як високоорганізованих систем, що разом із методом 

екстраполяції та імплікації дало змогу досягти мети дослідження у визначенні 

моделі кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства 

в Україні та формулювання Концепції кримінально-правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Емпіричну базу роботи становить аналіз документів і соціальної статистики. 

Вивчено матеріали понад 500 кримінальних справ і проваджень (2007–2012 рр.), 

використано статистичні дані Державної судової адміністрації України та МВС 

України щодо динаміки злочинів у інформаційному суспільстві з 2007 до 2012 рр. 

Здійснено збір соціологічної інформації за допомогою методу Інтернет-

опитування on-line (n=1520), яке проведено дисертантом особисто.  

Наукова новизна одержаних результатів у тому, що дисертація є першим 

в Україні дослідженням теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства. Розроблені основи 

кримінально-правової політики забезпечення охорони інформаційного 

суспільства в Україні як самостійного напряму кримінально-правової політики 

держави; на концептуальному рівні визначено основні засади забезпечення 

кримінально-правової охорони суспільних відносин в інформаційного 

суспільства, основні напрями її розвитку та реалізації. Провідною ідеєю 

дослідження, якій підпорядковується викладення матеріалу, є констатація того, 

що в умовах інформаційного суспільства відбувається видозміна суспільно 

небезпечних посягань, яка зумовлюється можливістю їх учинення з 

використанням дистанційних комунікацій. 
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Найбільш важливі результати дисертаційної роботи, що відображають її 

наукову новизну, такі: 

вперше: 

− розроблено поняття кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні як самостійного напряму кримінально-

правової політики України, під  якою розуміється система стратегічних і 

тактичних заходів, що забезпечують належну розробку, своєчасне запровадження 

та ефективну реалізацію норм кримінального права, спрямованих на охорону від 

небезпечних посягань суспільних відносин, які здійснюються з використанням 

дистанційних комунікацій; розроблено теоретичну модель такої політики; 

− проаналізовано основні закономірності видозміни раніше відомої 

злочинності та виникнення нових видів суспільно небезпечних діянь, які 

відбуваються під впливом розвитку інформаційних процесів, визначено, що 

основною причиною таких трансформацій є можливість учинення їх з 

використанням дистанційних комунікацій та набуття інформацією, знаннями та 

ІКТ якостей ресурсів суспільства; 

− аргументовано, що основною характерною рисою раніше невідомих 

суспільно небезпечних діянь у інформаційному суспільстві є можливість їх 

вчинення новими способами, що виникають у зв’язку із розвитком 

комунікативних процесів – з використанням дистанційних комунікацій; 

− установлено, що під впливом розвитку комунікативних процесів низка 

раніше відомих злочинів трансформувалися. До групи трансформованих злочинів 

належать: традиційні злочини, які у інформаційному суспільстві можуть 

вчинюватися у спосіб використання дистанційних комунікацій, та кібернетичний 

тероризм  – група суспільно небезпечних діянь терористичної спрямованості, які 

здійснюються у спосіб використання дистанційних комунікацій у кіберпросторі; 

− проаналізовано механізми вчинення злочинів з використам дистанційних 

комунікацій; 

− доведено, що під впливом розвитку новітніх комунікативних процесів у 

інформаційному суспільстві виникла низка груп нових суспільно небезпечних 
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діянь: «кібернетичні злочини», «кібернетична інтервенція», «інформаційна 

експансія» та «маніпулювання свідомістю». Розкрито зміст і сформульовано 

поняття цих груп злочинів, проаналізовано їх характерологічні особливості. 

Доведено, що окреслені суспільно небезпечні діяння в інформаційному 

суспільстві підлягають криміналізації;  

− запропоновано перший в Україні проект нормативного акта, що пов’язує 

доктрину кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні з її реалізацією, – Концепція кримінально-правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, метою якої є 

створення умов для застосування необхідних засобів кримінального права, 

спрямованих на убезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні та 

досягнення належного рівня безпеки інформаційного простору, основних ресурсів 

і цінностей інформаційного суспільства від протиправних суспільно небезпечних 

посягань; 

удосконалено: 

− визначення поділу кримінально-правового забезпечення охорони 

суспільних відносин на загальне та спеціальне – кримінально-правове 

забезпечення розвитку інформацій ного суспільства. Під кримінально-правовим 

забезпеченням охорони суспільних відносин, зважаючи на зміст ст. 1 КК України, 

розуміється комплекс засобів кримінального права, спрямованих на забезпечення 

охорони суспільних відносин від суспільно небезпечних посягань. Кримінально-

правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства – це комплекс засобів 

передбачених законодавством про кримінальну відповідальність, спрямованих на 

охорону суспільних відносин, що здійснюються з використанням дистанційних 

комунікацій, від суспільно небезпечних посягань; 

− підходи до оцінки інформаційної безпеки як мети кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства; 

− учення про принципи кримінально-правової політики в частині додання 

до їх переліку принципу відповідності такої політики системі цінностей 

відповідного суспільства; 
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− учення про напрями кримінально-правової політики, в частині 

характеристики її векторної спрямованості на розробку стратегій і тактики 

удосконалення її напряму − кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства; 

− учення про рівні кримінально-правової політики  в частині аргументації 

доцільності її поділу на три рівні: науковий, законодавчий та правовиконавчий, а 

також у частині доведення необхідності запровадження на науковому рівні 

заходів кримінально-правового прогнозування як обов’язкової складової і 

окремих напрямів кримінально-правової політики, і кримінально-правової 

політики в цілому; 

− підходи до оцінки ефективності кримінально-правової політики з 

позицій оцінки ефективності її відповідних рівнів: наукового; законодавчого та 

правовиконавчого; 

− учення про феномен інформації в частині здатності інформації бути  

предметом комунікації - аздатності бути переданою комунікатором за допомогою 

носіїв інформації з використанням каналів комунікації та прийнятою 

реципієнтом;  

- визначення категорії «знання» як даних, або сукупності даних, які є 

результатом індивідуальної інтелектуальної творчої діяльності людини, що 

ґрунтуються на дослідженні нею об’єктивних зв’язків та якостей світу, 

спрямовані на розвиток попередньої бази знань дослідника, суспільства; 

− підходи до визнання свідомості людини та суспільної свідомості як 

об’єктів кримінально-правової охорони на підставі аргументації визнання 

феномена свідомості носієм інформації, що за допомогою психіки може 

сприймати, трансформувати і зберігати, переробляти і передавати інформацію у 

зовнішній світ; 

дістали подальший розвиток: 

− учення про кримінально-правову політику в частині її поділу на 

національні зовнішню та внутрішню, кожна з яких повинна реалізовувати 

відповідні завдання; 
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− визначення міжнародної кримінально-правової політики  

інформаційного суспільства як сформованої міжнародною спільнотою 

генеральної лінії, яка визначає основні напрями, цілі і засоби впливу на суспільно 

небезпечні прояви шляхом надання державам-учасницям відповідної міжнародної 

спільноти пропозицій та рекомендацій щодо формування стратегій забезпечення 

кримінально-правової охорони суспільних відносин в інформаційному 

суспільстві; 

− тлумачення завдань зовнішньої національної кримінально-правової 

політики як: 1) своєчасне реагування держави на вимоги міжнародної 

кримінально-правової політики та у разі сприйняття її вимог; 2) участь держави у 

кримінально-правовому прогнозуванні на міжнародному рівні; 3) ініціювання 

запровадження на міжнародному рівні стратегічних заходів кримінально-правової 

політики, визнаних державою доцільними; 

− підходи до визначення дистанційної комунікації технічним засобом, 

яким забезпечується передавання інформації між суб’єктами на відстані, при 

неможливості безпосереднього спілкування; 

− визначення інформаційного простору як об’єкта кримінально-правової 

охорони, який є сукупністю дистанційних комунікацій, що здійснюються у 

суспільстві у межах певної юрисдикції; наведено обґрунтування його поділу на 

глобальний, кооперативний, національний; 

− визначення інформаційної інфраструктури як об’єкта кримінально-

правової охорони, який є системою владних інституцій, діяльність яких на 

політико-правовому і практичному рівнях спрямована на реалізацію управління 

сферами життєдіяльності держави та суспільства з використанням дистанційних 

комунікацій. 

Практичне значення одержаних результатів у тому, що висновки та 

пропозиції дисертанта можуть бути використані у: 

− законотворчій роботі − окремі пропозиції враховані Комітетом  з питань 

науки і освіти Верховної Ради України (довідка про використання результатів 

дослідження № 04-22/16-1149 від 22.12.2011 р.); 
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− правозастосуванні − під час вирішення проблем кваліфікації злочинів, 

що вчиняються з використанням дистанційних комунікацій; 

− науково-дослідній діяльності  –  задля подальшого дослідження проблем 

кримінально-правової політики у цілому та кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства, а також визначені для перспектив 

кримінально-правового прогнозування, стосовно удосконалення кримінально-

правового забезпечення, можуть слугувати основою для подальших наукових 

досліджень. Окремі положення дослідження враховані у науково-дослідній роботі 

Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії 

правових наук України (акт впровадження № 68/1 від 15.05.2013); 

− навчальному процесі − під час викладання навчальних курсів 

«Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. 

Особлива частина», «Теорія/проблеми теорії кваліфікації злочинів», 

«Інформаційне право», «Кримінально-правова політика». Окремі положення 

дисертації враховані у навчальному процесі у Національній академії внутрішніх 

справ (довідка про впровадження № 46/6-554 від 29.05.2012 р.), а також у 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (акт 

впровадження від 18.04.2013 р.); 

− вихованні правосвідомості та правової культури населення − у процесі 

формування правових знань і навичок в усіх категоріях населення, які беруть 

участь в утворенні, використанні та споживанні дистанційних комунікацій. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві статтях 

становлять власні теоретичні розробки в частині аналізу основних напрямів 

кримінально-правової політики щодо імплементації в Україні основних положень 

Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» (2001 р.) і Додаткового протоколу 

до неї (2003 р.) (70%); аналізу та розробки теоретичних проблем, які впливають на 

відображення у вітчизняному законодавстві України основних положень указаних 

вище актів Ради Європи, які стосуються окремих питань кваліфікації злочинів і 

криміналізації суспільно небезпечних діянь в умовах розвитку інформаційного 

суспільства (70%); розробки підходів до визначення предмета злочину в умовах 
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розвитку інформаційного суспільства (80%); визначення основних чинників 

юридичного аналізу ефективності законодавства, а також окремих норм КК 

України (50%). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднені на: 1) міжнародних науково-практичних конференціях «Шості 

осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26–27 жовтня 2007 р.); «Захист прав 

людини на сучасному етапі» (м. Київ, 7 грудня 2007 р.); «Политико-правовые 

основы предпринимательства в России» (м. Саратов, 2–3 липня 2007 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

кримінального права та кримінології» (м. Донецьк, 24 квітня  

2009 р.); «Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів 

внутрішніх справ України за сучасних умов» (м. Київ, 4 грудня 2009 р.); 

«Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи» (м. 

Луганськ, 15 квітня–31 липня 2010 р.); «Стан та удосконалення безпеки 

інформаційно-телекомунікаційних систем» (м. Миколаїв, 15–17 вересня 2010 р.); 

«Кримінально-правова наука в умовах сучасних трансформаційних відносин» (м. 

Херсон, 4–5 листопада 2010 р.); «Теоретичні та прикладні проблеми 

кримінального права» (м. Луганськ, 20–21 травня 2011 р.); 2) міжнародній 

науково-практичній Інтернет-конференції «Розвиток держави і права в сучасних 

умовах: досвід, реалії, перспективи» (http://jurlugansk.ucoz.org, 15 квітня-11 липня 

2010 р.); 3) міжнародній конференції «Актуальні питання вдосконалення 

національного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму» (м. Київ, 18 

грудня 2008 р.); 4) ІІ міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України» 

(м. Київ, 2–4 червня 2008 р.); 5) міжнародній програмі ACTR/ACCELS (American 

Councils) «Верховенство права» фіналістів програми «Відкритий світ» («Open 

World») (США, округ Колумбія, м. Вашингтон, 11–12 жовтня 2007 р.; штат 

Канзас, м. Вічіта, 13–23 жовтня 2007 р.); 6) всеукраїнських науково-практичних 

конференціях «Проблеми становлення і розвитку конституційної держави в 

Україні» (м. Хмельницький, 14–15 березня 2008 р.); «Громадянське суспільство в 
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Україні: проблеми формування та перспективи розвитку» (м. Полтава,  

23–24 травня 2008 р.); «Політика у сфері боротьби зі злочинністю» (м. Івано-

Франківськ, 1–2 березня 2013 р.); 7) ІІІ всеукраїнській науково-теоретичній 

конференції «Філософські, методологічні й психологічні проблеми права (м. Київ, 

23 квітня 2010 р.); 8) науково-практичних конференціях: «Децентралізація 

державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті 

європейської практики» (м. Луцьк, 2–3 жовтня 2008 р.); «Конституційно-правовий 

статус людини і громадянина в Україні» (м. Івано-Франківськ, 28 листопада 2008 

р.); 9) науково-практичному семінарі: «Законодавча регламентація захисту 

конституційних прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів,  

14 травня 2008 р.); 10) круглому столі «Проблеми кодифікації інформаційного 

законодавства України» (м. Київ, 4 червня 2009 р.). 

Основні положення дослідження доповідалися дисертантом на засіданні 

Вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України спільно з 

координаційним бюро з проблем кримінального права відділення кримінально-

правових наук НАПрН України (м. Харків, 23 травня 2012 р.). 

Публікації. За результатами дослідження дисертантом підготовлено та 

опубліковано 2 індивідуальні монографії, 5 розділів у колективній монографії, 1 

науково-методичний посібник, 20 наукових статей у фахових виданнях України, 3 

– у наукових періодичних виданнях інших держав, 18 публікацій апробаційного 

характеру та 10 інших, що додатково висвітлюють результати дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що 

охоплюють чотирнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків.  Повний обсяг дисертації становить 509 сторінок, з яких основний текст 

– 376 сторінок, список використаних джерел (665 найменувань) розміщений на 81 

сторінці та додатки – на 52 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

 

1.1 Методологія дослідження кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні 

 

Сучасна Україна перебуває на стадії формування і розвитку нового типу 

суспільних відносин, визнаного на світовому рівні «інформаційним суспільством» 

[1, с. 51], який, на думку зарубіжних фахівців, є третьою хвилею розвитку 

людства, що формується на основі аграрного та індустріального суспільств [2, 

с. 12–15, 20–42]. 

Наука кримінального права та, зокрема К-Пп, до цього часу не оперувала 

терміном «інформаційне суспільство», не приділяла достатньо уваги 

переосмисленню підходів убезпечення притаманних саме йому нових суспільних 

відносин від суспільно небезпечних посягань. У КК України та у теорії 

кримінального права суспільно небезпечні діяння, які виникали у ІС, відображені 

ситуативно, відповідно до найгострішой необхідності (ст. 198-1 КК України 

1960 р. [3], Розділ XVI Особливої частини КК України 2001 р. [4]). До цього часу 

не вбачаються кримінально-правовою наукою потреби убезпечення від посягань 

інформаційного простору, у якому відбуваються такі посягання, та дистанційних 

комунікацій, завдяки яким у ІС здійснюються не лише суспільні відносини, а й 

суспільно небезпечні посягання на них. 

Необхідність сприйняття ІС наукою і практикою кримінального права 

диктує потребу осмислення його основних чинників К-Ппз ІС і подальшої її 

реалізації у відповідному К-Пз. В. К. Грищук указує, що «безспірним 

методологічним підходом до вироблення кримінальної політики має бути широке 

поєднання соціологічних і кримінологічних методів, що дає можливість з’ясувати: 
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а) які суспільні заходи слід застосовувати для нейтралізації суспільно 

небезпечного діяння; б) застосування яких суто правових (або не правових) 

засобів у даному випадку є найбільш раціональним; в) з’ясувати можливості 

комплексного застосування правових і не правових засобів; г) у разі визнання за 

доцільне застосувати кримінально-правові засоби встановити їх оптимальний 

режим» [5, с. 159]. 

Методологія дослідження, як його логічна організація, повинна складатися з 

констатації предмета та об’єкта дослідження, аргументації структури 

дослідження, визначення основних підходів у здійсненні, обранні засобів і 

методів, необхідних для його реалізації, а також іншої аргументації щодо 

основних інституцій, які входять у зазначені категорії.  

Новий стан суспільних відносин потребує новітнього підходу до його 

правового забезпечення в цілому. Саме таким – новим для правового розуміння і 

забезпечення всіма галузями права – є сьогодні новий етап розвитку людства – ІС 

(Information Society, англ.) [1, с. 51]. Під впливом розвитку нових ресурсів, 

цінностей і можливостей у ІС відбуваються зміни у соціальних відносинах і 

відношеннях1. Всі сфери життєдіяльності суспільства ХХІ сторіччя охоплені 

комунікативними процесами: від побутового спілкування до передачі інформації 

за допомогою супутникового зв’язку в будь-який куток Землі. Для цивілізованого 

населення планети можливість використання дистанційних комунікацій – 

нагальна необхідність. ІС динамічне. Його рух зумовлений безперервними 

синтезом ІТ, інтеграцією знань і модернізацією ІКТ, процесами інформатизації та 

глобалізації. 

Парадигма ІС, яка посідає одне з центральних місць у світовій науці другої 

половини XX – початку ХХІ століть, є тим впливовим фактором, який змінює 

сучасні правові підходи та погляди. Трансформація суспільних відносин, зміна 

                                                      
1 Як особливий вид суспільних відносин, соціальні відносини і відношення виникають між 

індивідами як членами спільнот і виступають одним із способів вияву, трансформації і реалізації 

соціальності (спільності, близькості, відчуженості, толерантності, конфліктності, партнерства, розподілу 

функціональної залежності, обміну діями, діяльністю тощо) у суспільстві [6, с. 502]. 
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способів і форм їх здійснення є ключем до усвідомлення сутності змін2, які 

відбуваються у політиці, економіці, соціумі, індивідуальній та суспільній 

свідомості, і, на жаль, у негативних впливах на суспільні відносини. Це зумовлює 

необхідність і правового сприйняття таких змін, їх динаміки, належного 

регулювання суспільних відносин, притаманних ІС, і убезпечення сучасних 

позитивних і корисних відносин від суспільно небезпечних виявів у ІС. 

Останні в умовах розвитку ІС істотно відрізняються від традиційних 

злочинів. Їх кількість щоденно збільшується через фактичну відсутність реальної 

протидії. Прикладом динаміки таких новітніх діянь може слугувати динаміка 

кіберзлочинів. Так, саме кіберзлочинність, про яку ще 10 років тому в нашій 

державі мало хто чув, сьогодні, за словами керівника СБУ, «шкода, яку наносить 

кіберзлочинність, сьогодні значно перевищує розмір шкоди від традиційних видів 

злочинів» [11]. Потребують уваги можливості вчинення суспільно небезпечних 

діянь у ЗМІ, отримання персональних даних громадян, які фактично незахищені в 

сучасних умовах, явища інформаційної експансії та можливої кібернетичної 

інтервенції у разі агресивних дій з боку інших держав та інших діянь, які сьогодні 

відомі світові. 

Функція здійснення корисного для суспільства впливу на відносини між 

людьми покладається на право як систему загальнообов’язкових соціальних норм; 

правове забезпечення містить смисл утворення правових критеріїв належності та 

безпеки певних суспільних відносин [12, с. 5]. 

Термін «правове забезпечення», що широко використовується у науковій 

літературі [13, с. 188; 14, с. 5; 15, с. 131; 16, с. 36; 17, с. 79; 18, с. 41] та науковій 

діяльності [19, с. 147–148], на нормативному рівні [20, с. 330], досі в Україні на 

                                                      
2 Як свідчить статистика, 1 966 514 816 осіб у 2010 р. були активними користувачами Інтернет, 

порівняно з 2009 р. така кількість зросла на 60 мільйонів [7]. З 2009 р. до 2010 р. кількість користувачів 

Інтернет в РФ збільшилась на 22% [8], а в Україні – на 37% [9]. У 2011 р., за даними «РИА новости», 

кількість користувачів Інтернет в світі 2011 року сягнула 2 мільярди, а в Україні – 14 млн. осіб (більше 

30 % населення) [10]. 
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доктринальному рівні не має самостійного визначення. Водночас, використання 

терміна «забезпечення» поширене3. 

З точки зору регулювання суспільних відносин правове забезпечення – це 

забезпечення нормального функціонування суспільних відносин, можливість 

реалізації членами суспільства прав користування найважливішими ресурсами, 

цінностями і благами, яке здійснюється за допомогою комплексу регулюючих та 

охоронних політико-правових заходів і правових засобів, які об’єктивізуються у 

нормах матеріального права. 

Правове забезпечення, по суті, може тлумачитися як дії держави, якими 

забезпечується упорядковане функціонування суспільних відносин. Залежно від 

методів правового регулювання правове забезпечення має галузевий поділ, який 

зумовлюється визначенням об’єктів таких видів правового забезпечення, їх мети, 

особливостей основних характеристик відповідного забезпечення, охоплює, поряд 

із загальноправовими, основні галузеві принципи регулювання відносин 

окремими галузями права, визначає напрями та завдання. 

Система заходів забезпечення суспільних відносин, притаманних ІС, 

повинна охоплювати сегменти дії низки галузей права, до компетенції яких 

можуть належати регламентація відносин, гарантування та убезпечення. До 

такого переліку в умовах розвитку нової доби слід відносити всі галузі права. 

Натомість убезпечення суспільних відносин від суспільно небезпечних посягань 

покладається насамперед на галузі, які спрямовуються політикою у сфері 

боротьби зі злочинністю, що реалізується низкою таких галузей права, які, своєю 

чергою, мають специфіку, форми і методи реалізації [22, с. 28]. І лише одна галузь 

права відповідно до своїх виняткових, притаманних лише їй засобів, покликана 

                                                      
3 Під забезпеченням виконання зобов’язань розуміються «передбачені законом або договором 

спеціальні заходи, спрямовані на додаткове стимулювання належного виконання зобов’язань 

боржником»; забезпечення доказів – «вжиття судом термінових заходів щодо закріплення у визначеному 

законодавством процесуальному порядку фактичних даних для використання при розгляді цивільних 

справ» [21, с. 444], забезпечення позову – це «застосування судом, у провадженні якого знаходиться 

справа, заходів щодо матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують за цього позовом реальне 

виконання позитивного рішення» [21, с. 445]. 
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захищати суспільні відносини від найбільш небезпечних посягань, що визнаються 

злочинами. Цією галуззю є кримінальне право. 

Ще 1963 року С. Лем зазначав: «...будь-яка цивілізація включає і те, до чого 

суспільство прагнуло, і те, чого ніхто не замишляв» [23, с. 23]. З цією думкою 

сьогодні не можна не погодитися. Навіть на нинішніх початкових стадіях 

розвитку ІС, можливості вільного комунікаційного обміну наявні наслідки, про 

які ми не замислювалися: залежність сфер життєдіяльності держав і населення від 

дистанційних комунікацій, і, відповідно, можливість «дистанційного» вчинення 

злочинів, уразливість держав і населення новітньою злочинністю. 

Характеризуючи технології, як зумовлені станом знань і суспільною 

ефективністю способи досягнення цілей, обраних суспільством, С. Лем 

підкреслював таку необхідність передбачення в умовах глобальності суспільства, 

як можливість керування процесами, які здійснюються з використанням 

технологій, та убезпечення людства від загроз, які можуть виникати внаслідок 

протиправного використання технологій [23, с. 22]. Неврегульованість суспільних 

відносин у ІС, як доводять реалії сьогодення, призвела саме до хаотичного 

розвитку негативних виявів у ІС. Причиною цього стала відсутність належного 

політико-правового регулювання – керування. 

Як підтвердження правильності передбачень С. Лема, доцільно навести 

приклад одного із парадоксів сучасної цивілізації, на який вказує Є. Фардиш: є, з 

одного боку, дедалі інтенсивніший розвиток демократичних традицій та 

інститутів, з іншого – різке збільшення методів маніпулювання свідомістю 

людини, бурхливий розвиток різноманітних технологій маніпулювання. Це і 

нав’язлива реклама, і витончені форми боротьби за голоси виборців, створення 

політичного іміджу й найжорстокіші форми пригнічення особистості у 

псевдорелігійних сектах, таємних спільнотах і екстремістських політичних 

угрупованнях [24]. 

У той час, як у видимій соціально-економічній та політичній сферах 

розвиток ІС визнається суцільним позитивом, у світі щоденно виникають 

(зокрема трансформуються) і деструктивно втручаються у позитивні відносини 
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суспільно небезпечні діяння. Ступінь небезпечності останніх у ІС дедалі 

підвищується та видозмінюється, оскільки перебуває у прямій залежності і від 

можливостей ІКТ, що постійно удосконалюються, і від недосконалих засобів К-Пз 

ІС, фактичної відсутності єдиної належної та ефективної К-Ппз ІС, яка повинна 

розробляти такі заходи. 

Відсутність передбачення, некерованість ризиків перетворює їх на системні, 

типові й поширені суспільно небезпечні діяння. Позиція політичних дій, 

спрямованих на убезпечення від найбільш небезпечних загроз, має 

реалізовуватися на рівні відповідних політики у сфері боротьби зі злочинністю, 

зокрема К-Пп. М. Тетчер свого часу зазначала: «сьогодні урядам, що допустили 

помилки в управлінні людьми або ресурсами, значно складніше уникнути 

проблем» [25, с. 16]. І з цим маємо справу вже сьогодні. 

Спектр суспільно небезпечних діянь у ІС може коливатися від мінімальних, 

на перший погляд, втручань, до дій, які мають наслідками катастрофи світового 

масштабу4. Правильно з цього приводу зазначає М. Головатий: «За усіх позитивів, 

особливо для країн, які за рахунок інтенсивного розвитку і використання 

інформації вступили у так звану інформаційну еру, інформаційне суспільство має 

все ж і багато проблем, несе певні загрози, ... може сприяти появі так званої 

інформаційної диктатури, розпалюванню інформаційних війн тощо» [26, с. 341]. 

К-Пз ІС повинно виконувати в державі одну з найважливіших функцій 

правового забезпечення в цілому, адже сфера його спрямування охоплює 

найбільш небезпечні відхилення у суспільних відносинах. І це стосується всіх 

видів суспільних відносин, які входять у загальний об’єкт кримінального права. 

Визначаючи квінтесенцію кримінально-правового впливу, Ф. Г. Бурчак доволі 

вдало наголошував на тому, що кримінальне право стосується одночасно 

специфічної сфери суспільних відносин, водночас, саме воно покликано 

охороняти найважливіші суспільні відносини від небезпечних посягань [27, с. 1]. 

Формування ж засобів К-Пз покладається на К-Пп, яка «розробляє стратегію і 

тактику, формулює основні задачі, принципи, напрями і цілі кримінально-

                                                      
4Останні, як їх охарактеризував С. Лем, можуть «досягати апокаліптичних розмірів» [23, с. 23].  
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правової дії на злочинність, засоби їх досягнення» [22, с. 34]. Саме вона повинна 

зважати на всі видозміни суспільних відносин і посягань на них для своєчасного 

убезпечення нових суспільних відносин від найбільш небезпечних посягань у ІС 

за допомогою К-Пз. 

Термін «забезпечення» у контексті кримінально-правової охорони 

суспільних відносин від злочинних посягань набуває конкретного значення – 

убезпечення від посягань шляхом застосування кримінально-правових засобів, 

спрямованих на протидію суспільно небезпечним посяганням і попередження 

таких посягань на стадії загрози їх виникнення. 

К-Пз з точки зору його значення у системі правового забезпечення є 

частиною останнього, спрямованою на убезпечення суспільних відносин від 

злочинних посягань за допомогою кримінально-правових засобів, закріплених у 

нормах матеріального кримінального права. 

К-Пз ІС, як і правове забезпечення ІС у цілому, повинно охоплювати всі 

аспекти змін5, що відбуваються у ІС: від особливостей нових політико-

економічних відносин до змін, яких зазнає [28, с. 13] індивідуальна, а також 

суспільна свідомість населення, яка є компонентом політики [29, с. 70]. Правове 

забезпечення та політика в умовах нового стану суспільних відносин неможливі 

без усвідомлення крізь призму права – праворозуміння [8, с. 48] – сутності ІС. Як 

зазначає П. М. Рабінович, «перш ніж досліджувати (пізнавати, усвідомлювати) …, 

дослідникові якраз і слід попередньо знати (вирішити, констатувати, 

задекларувати), а що ж являє собою, на його думку, те явище, котре він 

відображає й позначає термінопоняттям права. А такі знання, вочевидь, і є нічим 

іншим, як праворозумінням, принаймні його серцевиною» [30, с. 5]. 

Нині в Україні К-Ппз ІС має охоплювати основні положення низки 

стратегічних актів правової політики, спрямованих на розвиток у державі 

задекларованого ІС  [31], і одночасно на загальнодержавні стратегії боротьби зі 

                                                      
5 Цю думку розділяє І. Л. Бачило: «Світ перебуває на переломі, а така, що склалася віками 

система, що ґрунтується на інституті власності, державності і влади у рамках геополітичних структур, 

виокремленості приватного життя підпадає випробуванням з боку нового шквалу технічного прогресу» 

[20, с. 5]. 
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злочинністю [32]. Однак перші стратегії – досі проекти, а остання не враховує 

взагалі проблему злочинності у ІС. До категорії перших належать насамперед 

проекти Стратегій розвитку інформаційного суспільства [33] та інноваційного 

розвитку України [34], який, попри низку апробацій [35], досі не схвалений. 

Однак, ці системи неефективні. Як указують М. І .Сокур, І. М. Авраменко, 

В. М. Руденко та О. І. Авраменко, «незважаючи на значні прогалини в 

законодавстві про інноваційну діяльність, державне її регулювання є 

суперечливим і малоефективним, про що свідчить відсутність концепції 

національних інтересів, без якої неможливо створити комплексну законодавчу 

базу регулювання, забезпечену відповідними виконавчими структурами і 

жорстким механізмом контролю» [36, c. 97]. 

З огляду на загальне розуміння стану переходу України до стадії ІС, дійсний 

стан слід сприймати як кризовий (від давньогр. «κρίσις» – рішення, поворотний 

пункт). Кризовий стан перехідного періоду стосується повною мірою не лише 

суспільних та економічних відносин, а й, як зазначалося, технологічних, 

політичних та культурних перетворень. Криза визначається і у науці [37, c. 141], 

яка постійно відчуває і має активно реагувати на інноваційні процеси [38, c. 27]. 

На основі загального розуміння об’єкта дослідження  –  суспільні 

відносини, що виникають у процесі формування, запровадження та реалізації К-

Ппз ІС в Україні, предметом цього дослідження слід визначати К-Ппз ІС.  

Методологія такого дослідження становить комплекс засобів і прийомів 

пізнання [39, c. 21], спрямованих на визначення головної мети дослідження: 

комплексне міжгалузеве вивчення сучасного стану та перспектив розвитку К-Ппз 

ІС в Україні, предмета дослідження, підходів до визначення основних понять, які 

ґрунтуються на принципах об’єктивності та обґрунтованості юридичного 

пізнання, всезагальних, загальних і спеціально-юридичних методах наукового 

пізнання, і нерозривно пов’язана зі структурою дослідження. 

Тому структура дослідження обумовлена необхідністю послідовного і 

логічного розкриття виокремлених у дисертації задач. Вона обумовлюється 

необхідністю забезпечення поступовості й послідовності під час здійснення 
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детального аналізу сучасного стану К-Ппз ІС, визначення основних напрямів 

розвитку К-Ппз ІС та розробкою шляхів удосконалення К-Ппз ІС, концепції К-Пз 

ІС та засобів удосконалення КК України. Структура дослідження, відповідно, 

охоплює чотири розділи: «Методологічні основи дослідження кримінально-

правової політики забезпечення інформаційного суспільства»; «Стан 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в 

Україні: структурні характеристики та ефективність»; Визначення соціальної 

зумовленості криміналізації як основний напрям удосконалення кримінально-

правової політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні»; «Шляхи 

удосконалення кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні». 

Методологія дослідження, яка охоплює обрання та визначення методів 

дослідження, безпосередньо впливає на побудову дослідження, оскільки 

правильна послідовність і належне застосування методів наукового пізнання 

обумовлює об’єктивність, логіку, неупередженість, правдивість і повноту 

дослідження всієї теоретичної та емпіричної бази. Методологія роботи обрана з 

огляду на об’єкт і предмет дослідження, оскільки метод вивчення будь-яких явищ 

повинен бути спрямований на специфіку предмета вивчення [40, c. 10].   

Для комплексних досліджень із кримінального права, об’єкт і предмет яких 

потребує сприйняття з точки зору низки наук, або є міжгалузевим за суттю, 

характерне застосування насамперед діалектико-матеріалістичного методу 

пізнання та сучасної теорії пізнання соціальних і правових явищ, які ґрунтуються 

на комплексі загальних філософських і спеціально-юридичних методів 

дослідження. Обумовлено найширше застосування філософських методів 

дослідження у цій дисертації, адже, як стверджує А. Лой, методологія сучасних 

соціальних наук немислима без філософії права, філософії політики, етики, 

аксіології та ін. [41, c. 37]. 

Водночас у процесі дослідження широко має використовуватися і 

загальнофілософський синергетичний метод, досі не популярний у правовій 

доктрині. Синергетичний метод наукового пізнання, що полягає у вивченні 
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процесів самоорганізації та виникнення, підтримання, стійкості і розпаду 

структур різної природи на міждисциплінарному рівні, не може оминати 

міжгалузеві дослідження новоутворень, до яких, зокрема, належать суспільні 

відносини у ІС. Так, сучасна філософія розуміє під синергетикою сучасну теорію 

самоорганізації, нове світобачення, що пов’язується з дослідженням феноменів 

самоорганізації, нелінійності та нерівномірності, глобальної еволюції, вивченням 

процесів становлення «порядку через хаос» [42]. Саме такий процес має сприяти 

убезпеченню суспільних відносин від хаотичних суспільно небезпечних виявів у 

інформаційному просторі, які в більшості сучасна К-Пп не помічає. 

Використання синергетичного методу пізнання стає необхідним за 

здійснення комплексного дослідження кризових суспільних відносин, які існують 

у всіх сферах, водночас, фактично, не мають єдиного або навіть окресленого, ані 

теоретичного, ані практичного підходу до визначення, бачення, вирішення. Така 

потреба акцентується філософами саме щодо правової науки (державно-правової) 

[37, c. 141, 144–145]. Ще одним із аргументів на користь застосування 

синергетичного методу пізнання у дослідженні є загальноцитований філософами 

підхід С. П. Капіци, С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецького, які зазначали, що 

завелику роль у сучасних наукових роботах виконує аналіз філософсько-

методологічних проблем на шкоду реальним дослідженням, а критерієм 

дослідження має бути «відповідність допущень теорії реальному стану справ» [43, 

c. 14]. Відтак, незважаючи на те, що синергетика виникла як методологічний 

напрям дослідження природничих наук, синергетичний напрям доцільний під час 

здійснення міжгалузевого пошуку за виконання правового дослідження. На 

користь такої доцільності слід навести думку А. Машкова: «Основна проблема 

парадигми науки ХХІ сторіччя, – це доказ нею своєї власної універсальності. В 

контексті юридичної науки це означає наявність задачі обґрунтувати, що 

синергетична методологія придатна до досліджень державно-правової дійсності» 

[37, c. 143–144].   

Зокрема, застосування синергетичного методу наукового пізнання 

необхідне для виявлення та оцінки соціальної цінності та ролі у сучасних  
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суспільних відносинах основних ресурсів і соціальних цінностей ІС, їх 

соціальних, філософських, економічних, правових та кримінально-правових 

характеристик з метою виявлення основних об’єктів К-Пз та, відповідно, 

формування завдань К-Ппз ІС, визначення сучасних об’єктів кримінально-

правової охорони, необхідних напрямів національної та міжнародної К-Пп та 

оцінки соціальної обумовленості криміналізації у ІС. Також зазначений метод 

необхідний для кримінально-правової оцінки, зокрема спілкування як природної 

потреби людини, яка досі не визнана правовою категорією, проте є ключовим 

фактором у розвитку громадянського сектору ІС; у дослідженні явищ впливів на 

свідомість різних видів, походження й оцінки їх суспільної небезпечності у ІС, 

потреби криміналізації тощо. 

Квінтесенцією правового і кримінально-правового розуміння ІС повинна 

стати специфічна, притаманна ІС структура суспільних відносин і смисл 

предметів та цінностей, які зумовлюють утворення таких відносин, виводять на 

новий рівень суспільні відносини нової доби розвитку людства. Установлення 

таких особливостей ІС може вважатися об’єктивним лише у процесі 

міжгалузевого дослідження цього феномена, концепцій його розвитку та 

прогнозів динаміки суспільних відносин у ньому, а також уразливих від суспільно 

небезпечних посягань основних складових такого суспільства. 

Для здійснення дослідження відповідно до визначеної мети, з огляду на 

виокремлені задачі та сформовану структуру, обрано такі методи наукового 

пізнання: 

- діалектичний – для визначення сутності ІС та його основних складових, 

важливих для сприйняття наукою кримінального права та К-Ппз ІС;  

- компаративного аналізу – для зіставлення концепцій представників 

різних наукових шкіл щодо феномена ІС, специфіки формування К-Ппз ІС, 

сутності трансформації раніше відомих злочинів і виникнення нових суспільно 

небезпечних посягань у ІС, з’ясування сучасного рівня ефективності К-Ппз ІС в 

Україні в цілому та на окремих її рівнях; 
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- герменевтичний, який уможливлює встановлення меж інтерпретацій 

основних понять ІС, його ознак і складових, необхідних для сприйняття наукою 

кримінального права, для формування і поглиблення понятійного апарату К-Ппз 

ІС в Україні; 

- аналізу – у висвітленні стану наукової проблеми та виокремлення 

основних тенденцій трансформації раніше відомих злочинів і виникнення нових 

суспільно небезпечних діянь під впливом розвитку дистанційних комунікацій; 

- синтезу – для розробки доктринальних і концептуальних положень К-Ппз 

ІС в Україні та пропозицій до удосконалень КК України; 

- ретроспективний та метод історизму, а також порівняльно-правовий (як 

спеціальний метод пізнання) – для дослідження динаміки розвитку суспільних 

відносин і потреби їх К-Пз в умовах розвитку суспільно небезпечних посягань у 

ІС, аналізу та порівняння наукових і нормативних підходів щодо кримінально-

правової охорони суспільних відносин у інформаційному суспільстві,  

ретроспективного огляду та визначення напрямів актуалізації раніше відомих 

злочинів і виникнення нових суспільно небезпечних діянь під впливом розвитку 

ІС;   

- формально-логічний – задля виявлення вакууму кримінально-правової 

охорони суспільних відносин у ІС в Україні;  

- системний аналіз і метод моделювання соціальних об’єктів як 

високоорганізованих систем, що разом із методом екстраполяції та імплікації 

дадуть змогу досягти мети дослідження у визначенні моделі К-Ппз ІС в Україні та 

формулювання Концепції такої політики в Україні. 

Правова наука в цілому, зокрема кримінальне право, належить до категорії 

суспільних наук. Вона повинна спиратися на позиції споріднених наук, які 

безпосередньо досліджують особливості суспільних відносин, що підлягають 

правовому забезпеченню. Стосовно К-Пп, яка, згідно з визначенням 

А. Е. Жалінського, «є частиною соціальної політики, що проводиться в контексті 

соціальних процесів різного рівня» [29, с. 70], об’єктивне дослідження сутності 

яких сьогодні повинно мати міждисциплінарний характер. 



32 

 

  

Безумовно, правильно і вкрай своєчасно В. А. Туляков констатує: «у 

дійсності, поведінка, що відхиляється, стала нормою для значної частини 

населення в усьому світі», «кількість злих вчинків іде по зростаючій, 

перебуваючи у прямій залежності від стану аномії у суспільстві, нормосвідомості 

громадян. І вслід за цим ми накопичуємо досвід їх покарань» [44, c. 67].  

Виходячи з окресленої проблематики, дане дослідження спрямовується на 

розробку і запровадження нових тактико-стратегічних підходів вітчизняної К-Ппз 

ІС, спрямованих на протидію суспільно небезпечним діянням у ІС із позицій 

нового погляду під час застосування арсеналу класичної теорії кримінального 

права та доктрини К-Пп.   

 

 

 

1.2 «Інформаційне суспільство» як об’єкт кримінально-правового 

забезпечення: поняття та складові елементи 

 

1.2.1 Поняття  інформаційного суспільства як нового етапу розвитку 

людства  

Доктрина ІС і концепції його розвитку є прерогативою низки галузей науки: 

філософії, політології, економіки, соціології, соціальних комунікацій, а також 

соціальної психології та новітньої історії. Комплексний аналіз наукових підходів і 

визначень, що даються представниками різних галузей науки, сприйняття 

значення, смислу і ознак складових ІС мають бути основою для бачення бажаних 

його ресурсів, сутності, напрямів динаміки, а також оцінки сучасного стану 

безпеки у ньому, наявності ризиків і потреб убезпечення суспільних відносин, 

притаманних ІС, від суспільно небезпечних посягань. 

Наукове визнання існування феномена ІС і розробка його основних 

концепцій започатковано у 60-х роках ХХ сторіччя. Незворотність настання [20, 

с. 5] нової стадії розвитку суспільства [45, с. 386], нової доби цивілізації [2, с. 31–

32], нової ери в існуванні людства [46, с. 1], якісно нового періоду у розвитку 
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цивілізації [45, с. 387] упродовж 60–70-х років підкреслювалася провідними 

вченими США, Західної Європи і Японії. Основними дослідниками феномена ІС 

уважаються Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинський, Дж. К. Гелбрейт, Р. Дарендорф, 

П. Дракер, М. Кастельс, У. Мартін, Й. Масуда, К. Поппер, Д. Рейсман, А. Турен, 

Е. Тоффлер, Ж. Фураст’є та інші. 

Історію формування концепцій феномена ІС К. Мей поділяє на три періоди: 

1) дослідження ІС стосувалися тільки США (1962–70-ті роки ХХ століття); 2) із 

поширенням ІКТ у розвинених державах дослідження ІС розпочалися саме у них 

(кінець 70-х – початок 90-х років ХХ століття); 3) через глобальність мережі 

Internet, глобальність досліджень ІС (кінець 90-х років ХХ століття – досі) [46, 

с. 4]. 

Термін «інформаційне суспільство» і емпіричні масштабні проекти його 

розвитку вперше були сприйняті на урядовому рівні у Японії наприкінці 60-х – 

початку 70-х років минулого століття: Агенцією економічного планування: 

«Японське інформаційне суспільство: теми і підходи» (1969 р.) [47]; Радою 

структури промисловості Японії: «Контури політики сприяння інформатизації 

японського суспільства» (1969 р.) [49]; Японським державним інститутом 

використання комп’ютерів: «План інформаційного суспільства» (1971 р.) [50]. 

Уряди ЄС і США запровадили концепцію ІС пізніше: активно такі концепції 

розпочали розроблятися у роботах Експертної групи Європейської комісії з 

програм ІС під керівництвом М. Бангеманна [51] (1993–1994 рр.); поняття 

«національна інформаційна інфраструктура» було запроваджено у США відомою 

«Білою книгою» Б. Клінтона, А. Гора «Технології для американського 

економічного зростання і нових напрямків розбудови економічної потужності» 

(2000 р.) [52]. 

Загальновизнано, що сучасне відкрите [6, с. 622] ІС виникло внаслідок 

взаємодії процесів глобалізації [46, с. 22]6 та інформатизації [58, с. 25], якими був 

                                                      
6 Насамперед такі перетворення зумовлювалися ідеєю «загальності», глобальності. 

«Глобалізація, за визначенням Дж. Розенау, будь-який ланцюг взаємодії, який має потенціал 

необмеженого поширення і здатний легко долати національні юрисдикції» [53, с. 291; 54, с. 119]. 

Подібних позицій притримуються й інші вчені [55, с. 196; 56, с. 46–47; 57, с. 73], про те ж наведене 
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охоплений світ із 70-х років ХХ сторіччя [59, с. 2]. Глобалізаційні перетворення, 

як процеси пришвидшення та удосконалення різноманітних міжнародних потоків 

товарів та інформації у загальному контексті соціального розвитку [59, с. 1], не 

могли відбуватися без використання механізмів, які забезпечувалися 

результатами процесу інформатизації. Інформатизаційний процес був одним із 

основних напрямів науково-технічного прогресу, заснований на широкому 

використанні обчислювальної техніки, засобів зв’язку, автоматизованих банків 

даних, взаємопов’язаних в інформаційно-обчислювальні системи [45, с. 384]. За 

відсутності забезпечення руху інформації та товарно-грошових потоків у 

глобальному суспільстві, забезпечення транскордонних дистанційних комунікацій 

він фактично втрачав сенс. 

Визнаючи компоненти і результати функціонування досліджуваного 

феномена цінністю для людства і ресурсом для подальшого розвитку цивілізації, 

новітній тип суспільства іменували «постіндустріальним» (Е. Тоффлер [2, с. 31–

32], Д. Белл [60, с. 5], Дж. К. Гелбрайт [61, с. 7,12], Р. Арон [62, с. 12], Д. Рейсман 

[63, с. 364]), «технотронним віком» (З. Бжезинський [64, с. 8]), 

«постекономічним» (П. Дракер) [65, с. 4], «цивілізацією послуг» (Ж. Фураст’є [66, 

с. 52]), «інформаційно-комп’ютерним» (Й. Масуда), «інформаційним» і 

«мережевим» (М. Кастельс) [46, с. 1; 67, с. 3, 5; 68, с. 2]. Найменування і 

концепція розвитку феномена новітнього суспільства, обрана М. Кастельсом, 

набула найбільшої популярності, згодом була сприйнята на урядовому рівні у 

США [51] як концептуальна ідея нової стадії суспільних відносин. 

Основні ознаки ІС були виокремлені його першими дослідниками і 

полягали у такому: ІС – це суспільство, ціннісними пріоритетами якого є 

можливість вільних дистанційних комунікацій та використання ІКТ [69, с. 341], 

функціонування мережевої економіки [46, с. 22], популяризація освіти, 

актуалізація інтелекту, розвитку знань і технологій, побудованих на них, 

                                                                                                                                                                                     
визначення Дж. Розенау найбільш придатне для розуміння загальності у ІС, зокрема у інформаційному 

просторі. 
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перетворення на нову цивілізацію, як інший рівень суспільного розвитку і 

культури, досягнутий суспільно-економічною формацією [2, с. 31, 33]7. 

Доктринальна концепція ІС остаточно сформована у 80-ті роки ХХ 

сторіччя. Її сутність така: головним фактором суспільних трансформацій у ІС є 

виробництво і використання інформації, а теоретичне знання, як вища цінність і 

основний товар, стає фактором формування нової соціальної структури 

суспільства, нових моделей управління [45, с. 386]. 

У. Мартін, аналізуючи основні характеристики ІС, як головні його критерії 

[46, с. 17] зазначав зміни у таких сферах: 1) технологічний; 2) соціальній (у якій 

інформація виступає як каталізатор змін якості життя, за її допомогою формується 

і затверджується «інформаційна свідомість»); 3) економічній (де інформація – 

ключовий фактор в економіці як ресурс, послуга, товар, джерело доданої вартості 

й зайнятості); 4) політичній (свобода інформації призводить до політичного 

процесу, який характеризується консенсусом між різними класами і прошарками 

населення); 5) культурній (де визнання культурної цінності інформації сприяє 

затвердженню інформаційних цінностей в інтересах розвитку окремого індивіда і 

суспільства в цілому). Як складові нової економічної формації М. Кастельс 

визначає єдність: мережевого суспільства (1), економічних знань (2), інформації 

(3) і комунікаційних технологій (4) [46, с. ІХ]. 

К. Мей серед основних чинників особливо виділяє залежність населення від 

комунікацій і зумовлює її дуалістичною потребою населення у спілкуванні, яка у 

ІС втрачає безпосередність і набуває одночасно нових можливостей, посилаючись 

на дослідження Університету ім. Карнегі Мелона (1998 р.), у якому зазначалося, 

що користувачі ІКТ стають дедалі соціально виокремленішими, а рівень взаємодії 

між ними знижується [47, с. 122–123]. 

У філософії під ІС на доктринальному рівні розуміють «таке, що 

формується у постіндустріальній фазі розвитку цивілізації суспільство, яке 

характеризується всебічною інформатизацією соціальних структур» [70, с. 175], 

                                                      
7Під соціально-економічною формацією розуміється  нова ера, як відрізок часу, відмінний за 

своїм внутрішнім суспільним змістом, за історичними подіями від попереднього розвитку часу у 

розвитку історії [69, с. 771]. 
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«нову стадію суспільного розвитку …, провідну роль у якій отримують наука та 

освіта» [71, с. 497]; «сучасний науково-технічний переворот у продуктивних 

силах суспільства і в матеріальних основах життя суспільства» [72, с. 265]. 

В. О. Даніл’ян, досліджуючи ІС із позицій філософії, доводить, що ІС «є 

сучасним станом цивілізаційного розвитку, сутність якого здебільшого полягає у 

збільшенні масштабів створення, накопичення, передачі, обробки і використання 

інформації, перетворенні інформації і знань на продуктивні сили суспільства, а 

також збільшення впливу новітніх технологій на політику, економіку, соціальну 

структуру, право, культуру, тощо» [28, с. 6] (курсив мій, Н. С.). Безцінним для 

праворозуміння ІС є акцент В. О. Даніл’яна щодо зростання у ІС можливості 

маніпулювання свідомістю та виникнення нового мотиваційного інструментарію 

[28, с. 13] (курсив мій, Н. С.) Очевидно, що йдеться і про впливи на свідомість 

[73, с. 818] індивіда, і про можливість впливів на суспільну свідомість. 

За визначенням політолога А. В. Колодюка, ІС – «сучасний стан розвитку, 

який базується на новітніх соціальних, політичних, технологічних та 

інформаційних передумовах (цивілізаційних здобутках)» [74, с. 3, 10] (курсив мій, 

Н. С.). Симбіоз інформації, знань та ІКТ А. В. Колодюк характеризує як 

визначальний фактор глобальної моделі розвитку [74, с. 6], до основних ресурсів 

ІС відносить також інформацію, знання та ІКТ. Така позиція підтримується 

багатьма дослідниками ІС [46, с. ІХ; 75, с. 125]8. З визначення А. В. Колодюка 

можна зробити висновок, що під основними ознаками ІС він вбачає: стан 

розвитку суспільства, який грунтується на новітніх соціальних, політичних, 

цивілізаційних здобутках і технологічних та інформаційних передумовах, а 

основою консолідації у такому суспільстві є інформація. 

А. С. Гальчинський, досліджуючи як економіст стадії трансформацій у 

глобальному суспільстві, підкреслює, що надбання попередніх поколінь є базою 

                                                      
8 Попри очевидність наявності специфічних ресурсів кожної стадії розвитку людства, у 

вітчизняній науково-популярній літературі простежуються навіть висловлювання, які допускають 

неважливість значення ресурсів у ІС. Так, наприклад А. В. Чакал, досліджуючи «постіндустріальне» 

суспільство у контексті війн ХХІ століття, зазначає: «Розвиток виробничих сил в постіндустріальну добу 

досяг того рівня, на якому ресурсна складова уже не є визначальною при плануванні і розробці 

операцій» [76, с. 125].  
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для подальшого виникнення нових ресурсів і розвитку суспільних відносин [75, 

с. 87]. 2006 року аналізуючи незворотність процесів переходу від індустріального 

суспільства до ІС, він зауважував: «Знання, як і інформація, перетворюються на 

безпосередню продуктивну силу, основний лімітуючий ресурс відтворювального 

процесу, визначальний фактор економічного зростання і розвитку» [75, с. 125]. 

Отже, як визначальні фактори розвитку вчений розуміє знання та інформацію, 

які перетворюються на ресурс ІС, а ІКТ опосередковано розглядає як нову якість 

виробництва, результатом якого він вважає саме творчу особистість, а не певну 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, погоджуючись у цьому із 

Е. Тоффлером [2, с. 206]. А. С. Гальчинський виокремлює «автоматизовані 

структури, що базуватимуться на усіх доступних високих інформаційно-

інтелектуальних технологіях» [75, с. 123] (курсив мій, Н. С.). Указане водночас 

свідчить про втрату загальновизнаними цінностями їх значущості для 

суспільства і перехід ціннісного сприйняття на індивідуальний рівень. 

Соціологічна наука під ІС розуміє «нову історичну фазу розвитку 

цивілізації» [77, с. 90], «специфічну форму соціальної організації, у якій завдяки 

новим технологічним умовам, що виникають у даний історичний період, 

генерування, обробка і передача інформації стають фундаментальними 

джерелами виробництва і влади. Визначальним у ньому є вплив знання на саме 

знання, як головне джерело виробництва» [45, с. 385] (курсив мій, Н. С.). 

Доктринальні визначення ІС філософією, економікою, соціологією 

створюють можливість відтворення інтегрованого переліку основних ознак нової 

доби: основні ознаки ІС полягають у взаємозв’язку ресурсно-ціннісної 

відповідності сприйняття інформації, знань та ІКТ, яка полягає у такому: 

ресурсами, на яких побудовані суспільні відносини у ІС, є інформація, знання та 

ІКТ, які не лише безпосередньо, а й у сукупності з кількістю їх виробників і 

споживачів, а також сфери використання та впливу яких, стають цінностями, 

руйнуючи при цьому систему попередніх цінностей та підвищуючи роль 

особистості. 
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Для правового розуміння ІС необхідно приділити увагу тим його 

характеристикам, які важливі для правового забезпечення останнього, насамперед 

соціальній структурі такого суспільства, зокрема (з точки зору правового 

дослідження важливо таке виділення) причинам консолідації у ньому – його 

ресурсно-ціннісній базі. Вони характеризують сутність суспільних відносин у ІС, 

натомість перша описує особливості суспільних відносин ІС, а інша – визначає 

об’єкти суспільних відносин та ті цінності, з приводу яких суспільні відносини у 

ІС здійснюються. Зважаючи на це, особливо важливе значення для права 

становлять підходи економічної та соціологічної доктрини ІС, які визнають такі 

основні його якісні ознаки, які під час розробки регулювання відноси у ІС 

потребують оцінки як складові відповідних правовідносин (як елементи різних 

правовідносин). З цієї позиції особливо цікаві такі характеристики ІС: 

1) індивідуалізація праці і, відповідно, визнання цінністю 

інтелектуального потенціалу індивіда свідчить про те, що структура правових 

норм, що повинна регулювати суспільні відносини в частині забезпечення та 

убезпечення індивідуальної інтелектуальної праці у ІС та її результатів, має 

охоплювати як об’єкт свідомість окремої людини. Остання  виробляє інформацію, 

знання, саме на неї можуть бути спрямовані небезпечні посягання, метою яких є 

деструкція інтелектуального потенціалу індивіда або маніпулювання його 

вольовими виявами; 

2) функціонування індивіда, суспільства, держави, засноване на 

комунікативних процесах, які забезпечуються дистанційними комунікаціями, що 

в цілому консолідують суспільство навколо основних ресурсів ІС. Це вказує на 

потребу зважати під час ухвалення політико-правових рішень щодо правового 

регулювання у ІС необхідності регулювання і безпосередньо убезпечення 

комунікативних процесів, вивчати та оцінювати елементи структури комунікацій 

як, відповідно, предмети, а також як знаряддя посягань у ІС, оскільки саме 

дистанційні комунікації є рушійною силою дієвого об’єднання (консолідації) 

суспільства: завдяки ним функціонує ІС; 
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3) ресурсами ІС, і, відповідно, засобами економічного зростання та 

динаміки соціальних відносин є інформація, знання та ІКТ. Цей доведений факт 

указує на повне сприйняття на соціально-економічному рівні переосмислення та 

переоцінки зазначених предметів: з другорядних явищ на рівні індустріального 

суспільства вони, витісняючи, попередню ресурсну базу (природні сировини, 

результати матеріального виробництва та матеріальну власність) на другий план, 

займають ключові позиції в економіці. Ресурси таких відносин (інформація, 

знання та ІКТ) потребують рівня та ефективності правового захисту не меншого, 

ніж установлений за посягання на матеріальні ресурси та права власності на них; 

4) відбувається якісний перехід від цінностей попереднього типу 

суспільства до нової системи цінностей: інформації, знань, безпеки спілкування 

та свідомості. Це безпосередньо вказує на те, що на глобальному та державних 

рівнях правової політики є гостра необхідність переосмислення системи 

суспільних цінностей, притаманних ІС, а також створення належних умов для 

виховання правосвідомості та правової культури населення заради продуктивного 

і безпечного співіснування у ІС; 

5) реальна можливість здійснення впливів на свідомість і на 

індивідуальному, і на груповому рівнях потребує визнання деструктивних і 

маніпулятивних впливів на свідомість населення, вжиття заходів щодо мінімізації 

здійснення таких впливів та застосування відповідальності за умисне вчинення 

окреслених дій. 

Сучасні наукові теорії супроводжуються прогнозами особливостей 

трансформацій суспільних відносин. За сферами вияву таких перетворенть їх 

можна зрупувати так: гнучкість ринку капіталу з різними формами ризикованого 

(венчурного) капіталу (1); використання мережевих можливостей як економічних 

і соціальних ресурсів (2); використання комунікативних можливостей у всіх 

сферах [78, с. 5; 79, с. 26] (3); покращення і здешевлення доступу до комунікацій, 

що забезпечується телекомунікаційними операторами (4) [46, с. ХІ]; базування 

економіки на методах виробництва, що роблять непотрібними більшість 

фабричних конвеєрів (5); використання різноманітних поновлюваних джерел 
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енергії (6); зріст «напівавтоматичних економік постімперіалістичного світу» (7); 

ліквідація історично сталого розриву між виробником і споживачем (8) [2, с. 33–

34]; зміни відносин власності, товарно-грошових відносин, відносин вартості й 

інших атрибутів економіки (9) [28, с. 12]; створення умов, що забезпечують 

пріоритет інформації порівняно з іншими видами ресурсів і факторів розвитку 

(10) [80, с. 113]. 

Напрями розвитку ІС, що відобразяться на індивідуальному рівні, 

визначаються так: 1) перетворення індивідуального знання на джерело нової 

економіки і забезпечення розвитку суспільства; 2) спрямовування інформації на 

забезпечення творчості; 3) централізація ролі університетських досліджень [46, 

с. ХІ]; 4) радикальна зміна шкільної освіти [2, с. 33] тощо. ІС відкрите, «творче й 

динамічне, що ґрунтується на ідеях ліберального плюралізму, пластичне щодо 

найрізноманітніших змін і впливів, просякнуте духом індивідуальної ініціативи, 

раціонального осягнення світу, критики і самокритики» [6, с. 622], творчості, 

синтезування, сприйняття, обробки інформації та синтезування знань. 

Такий розвиток прямо пов’язаний з можливостями сучасних ІКТ, які a 

posteriori9 були створенні і застосовані насамперед як технологічна необхідність 

оперативного здійснення дистанційних комунікацій у глобальному 

інформаційному просторі. Водночас ергономічність їх застосування a priori 

зумовила переорієнтацію суспільства на їх потужне використання в усіх сферах 

життєдіяльності. А основні засади глобалізаційних перетворень, пов’язані з 

розвитком ІС, сьогодні вчені розглядають так: 1) розуміння глобалізації стає 

потребою; 2) руйнування бюрократичних інституцій [46, с. ХІ; 2, с. 34]; 

3) демократизація і підвищення ефективності урядів; 4) зменшення ролі 

національної держави [2, с. 34; 80, с. 113]; 5) єдність цивілізації; 6) «інфосфера» 

глобального масштабу та використанням штучного інтелекту [80, с. 113]. Значну 

кількість із прогнозованих перспектив бачимо вже сьогодні. 

                                                      
9 A posteriori (лат.) – на підставі досвіду, за досвідом, антонім висловлювання «a priori» (лат.) – 

до досвіду, без аналізу [81]. 



41 

 

  

З огляду на сучасні геополітичні процеси, на пришвидшення яких 

ефективно впливає розвиток ІС, саме на глобалізацію, незалежно від відношення 

політичних еліт національних держав, слід насамперед зважати у контексті 

правового забезпечення розвитку ІС задля збереження національної ідентичності 

держав. Це, зокрема, повною мірою стосується України, яка є одним із центрів 

геополітичних інтересів США, ЄС, РФ. 

Можна було б ототожнювати глобалізацію з вестернізацією, як це постійно 

в російській науці робить В. Л. Іноземцев, висвітлюючи винятково пряме 

ототожнення глобалізації з США [82, с. 58–61], за умови, що процеси глобалізації 

ініціювалися б зі США, а ЄС був осторонь. Водночас США, використовуючи 

щодо політики інших держав світу термін «контрольований хаос» [83], обрали 

стратегію достатньо відсторонену від політико-правових процесів світової 

глобалізації, приймаючи самостійні акти захисту, зокрема від контрафакту [84], та 

вступаючи в окремі глобальні правові об’єднання останніми10. Тобто глобалізація 

нині не синонімічна проамериканській вестернізації і є більш полярною, ніж на 

початку розвитку ІС і формування глобального інформаційного простору. 

Сьогодні, коли на міжнародному рівні глобалізація визнається одним із 

пріоритетів розвитку суспільства [86], розвиток сегменту ІС окремої держави є 

лише складовою такого глобального інформаційного простору [87, с. 6]. При 

цьому К-Ппз ІС і відповідне К-Пз на рівні держав мають бути збалансованим і 

гармонійними [83] з міжнародними заходами у цій сфері і ставати ключовими в 

убезпеченні суспільних відносин у ньому від негативних для суспільства виявів 

на національному (локальному з позиції оцінки ІС [86, с. 7]) рівні. 

До ознак, важливих для правової оцінки, насамперед належать причини 

консолідації у ІС: розвиток і поширення ІКТ; набуття комунікацією, зокрема 

дистанційною, та свідомістю якостей найважливіших цінностей в суспільстві; 

переосмислення ролі інформації, знань, ІКТ як нових ресурсів суспільства; 

актуалізація ролі спілкування як однієї з природних потреб людини [88, с. 77–86]; 

                                                      
10 США підписали Конвенцію про кіберзлочинність лише 2006 року, але досі її не ратифікували, 

а РФ не приєдналася до неї взагалі  [85].  
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можливість здійснення масових інформаційних (зокрема медійних) впливів на 

свідомість людини, групи, спільноти, суспільства. 

Сучасна правова наука України завдяки зусиллям І. В. Арістової з 2002 р. 

має концептуальне визначення ІС, під яким розуміється «громадянське 

суспільство з розвинутим інформаційним виробництвом і високим рівнем 

інформаційно-правової культури, в якому ефективність діяльності людей 

забезпечується розмаїттям послуг, заснованих на інтелектуальних інформаційних 

технологіях та технологіях зв’язку» [89, с. 13]. Однак, на жаль, таким 

визначенням не були охоплені (і не могли бути охоплені 2002 року) такі його 

ознаки, які мають особливе значення для праворозуміння феномена ІС у сучасних 

реаліях, а саме: 1) виникнення та актуалізація нових ресурсів (об’єктів суспільних 

відносин): інформації, знань та ІКТ; 2) руйнування системи цінностей 

попередньої епохи та формування нових (комунікацій та свідомості); 3) розвиток 

комунікативних процесів до рівня можливостей масового та індивідуального 

впливу на цінності та ресурси ІС. 

З огляду на розуміння феномена ІС як результату взаємодії глобалізації та 

інформатизації під час дослідження й систематизації його характеристик і 

компонентів, а також його розвитку, необхідно сприймати і розуміти як причини 

його виникнення взаємодію саме процесів глобалізації та інформатизації, а як 

наслідки – відкритість і трансформацію суспільних відносин. 

Із загальноправової точки зору ІС слід сприймати як такий тип 

суспільства, у якому суспільні відносини спрямовані на консолідацію 

(продуктивне об’єднання) з приводу використання інформації, ІКТ і знань у 

інформаційному просторі. Цінностями такого суспільства є дистанційні 

комунікації, свідомість людини та населення, а також ресурси ІС: інформація, 

ІКТ і знання. 

Уваги потребують питання, пов’язанні зі сприйняттям сучасним 

суспільством ролі інформаційного простору як середовища, що зумовлює 

можливість комунікативних обмінів, як суспільних відносин, притаманних ІС. 

І. В. Арістова під інформаційним простором України розуміє «соціальне 
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середовище, у якому здійснюється виробництво, збирання, зберігання, поширення 

та використання інформації, і на яке розповсюджується юрисдикція України» [89, 

с. 13]. Зважаючи на розуміння юрисдикції як територіальної межі компетенції 

певних органів державної влади або органів місцевого самоврядування [90, с. 

490], таке твердження, з одного боку, конкретизує коло саме соціальних відносин, 

що утворюють інформаційний простір у межах суспільства, а з іншого – 

ототожнює поняття простору саме із соціальним середовищем, яке здійснює його 

утворення. Водночас, слід констатувати ґрунтовність підходу І. В. Арістової до 

вказівки саме на соціальні відносини, а не на суспільні, що здебільшого 

притаманно правовій науці. Саме соціальні відносини є змістоутворюючим 

фактором під час формування поняття «інформаційний простір», оскільки в 

процесі суспільних відносин (певної їх частини) утворюються дистанційні 

комунікації. Як указує О. П. Дзьобань, інформаційний простір у цілому має 

комунікативну природу [91, c. 44–51, і з цим твердженням повною мірою слід 

погодитися, адже саме комунікативні обміни утворюють такий простір. 

Під національним інформаційним простором також розуміють «усю 

сукупність інформаційних потоків як національного походження, так і іноземних, 

що доступні на території держави» [92, с. 156]. Спірність такого визначення 

очевидна: відповідно до нього фактично неможливо встановити межі 

національного інформаційного простору. «Доступність із території держави» 

інформаційних потоків зумовлює низку запитань щодо: по-перше, території, з 

якої «доступні» інформаційні потоки; по-друге, «усієї» сукупності інформаційних 

потоків; по-третє, змісту «походження» і віднесення такого до певної держави (а 

не певної території чи певних суб’єктів – громадян / іноземців, резидентів / 

нерезидентів тощо). Крім того, окремим питанням є поняття «доступність» у 

відношенні інформаційних потоків, зокрема для держав, де рівень поширення 

навіть наявних ІКТ незадовільний. Поняття ж інформаційних потоків, а саме потік 

повідомлень у мережі передачі даних, який у технічних науках має визначення 
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«трафік»»11 («traffic», англ.), означає робоче навантаження ліній зв’язку [93, 

с. 313], сукупність даних, що передаються лініями зв’язку [94]. 

Фіксація поняття інформаційного простору за територією поширення 

нелогічна, адже він в умовах сучасного розвитку ІКТ не може бути закріплений за 

обмеженою територією. У цьому сенсі слід погодитися з виділенням юрисдикції 

як ознаки, що характеризує інформаційний простір як правову категорію. При 

цьому виникає зауваження стосовно використання терміна саме «поширення» 

щодо юрисдикції у контексті окреслення потоків інформації. Так, не можна 

врегулювати правовими нормами побутове спілкування, зміст і текст наукових та 

художніх творів, лекцій та уроків, новин, листування, пісень, телефонних розмов 

тощо. І їх неможливо виключити з інформаційного простору, адже вони 

функціонують саме у ньому. Очевидно, що в цьому випадку слід прямувати від 

загального підходу стосовно глобального інформаційного простору, який 

утворюється усією сукупністю дистанційних комунікацій Землі, до окремого 

інформаційного простору національних держав.   

По суті, поняття «єдиний інформаційний простір» тотожне поняттю 

«глобальний інформаційний простір» за ознакою всезагальності. Останнє ж 

визначення у контексті загальновживаного терміна «глобальний» надто зручніше 

використовується стосовно будь-якого загальносвітового утворення. Тому у 

подальшому в дослідженні використовуватиметься останній з наведених термін. 

Зважаючи на зазначені переваги та недоліки наведених вище визначень 

інформаційного простору, під таким, з правової точки зору, доцільніше розуміти 

сукупність не інформаційних потоків, а саме дистанційних комунікацій, як 

змістовного та адресного навантаження таких потоків. 

Отже, інформаційний простір – сукупність обмінів, які здійснюються із 

використанням ІКТ у межах суспільства, що охоплюється певною юрисдикцією 

від глобальної до національної. Рівною мірою це визначення охоплює й 

                                                      
11 Відповідно до тезаурусу Закону України «Про телекомунікації», трафік – сукупність 

інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів 

телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову 

інформацію [94].  
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сукупності інформаційних обмінів, які вчиняються з використанням ІКТ, що 

існують у межах складових суспільства, яке охоплюється певною юрисдикцією. 

Відтак визначимо, що інформаційний простір доцільно поділяти на: глобальний, 

кооперативний та національний [95, с. 29]. 

Технічну складову інформаційних обмінів, які вчиняються з використанням 

ІКТ, доцільно визначати як дистанційну комунікацію, адже саме можливість 

здійснювати їх на відстані є особливістю здійснення суспільних відносин у ІС.  

З огляду на це, інформаційний простір доцільно розуміти як сукупність 

дистанційних комунікацій, які здійснюються у межах певної юрисдикції, і 

поділяти його на глобальний, кооперативний та національний. 

З точки зору К-Ппз ІС важливим є визначення саме його основних 

цінностей, зокрема ресурсів, з приводу яких виникають відносини саме у ньому, а 

також цінностей і благ, які мотивують суб’єктів на такі відносини. Об’єктом 

суспільних відносин, притаманних ІС, є його основні ресурси: інформація, знання 

та ІКТ, а також ресурси попередніх формацій12. Решта ресурсів попередніх 

формацій (і земля, і засоби виробництва, і робоча сила залишаються ресурсами 

суспільства взагалі), проте у ІС вони майже втрачають сенс без комунікативного 

супроводження та символічного капіталу [88, с. 61]: престижу, іміджу; їх цінність 

і попит на них прямо залежать від реклами. 

Важливим у сприйнятті ІС сучасною правовою наукою є також специфіка 

структурування рівнів розвитку суспільства. Поряд із розвитком ІС, яке засновано 

на інформаційних обмінах, продовжують існувати його попередники – аграрне 

суспільство, яке засноване на сільськогосподарському виробництві, індустріальне, 

засноване на виробництві та машинобудуванні, та постіндустріальне суспільство, 

пов’язане з галузевим розподілом виробництва і праці та монополізацією 

виробництва. Наступний шар суспільних відносин, як прогнозована доба розвитку 

                                                      
12Кожна стадія розвитку суспільства (аграрне суспільство, індустріальне суспільство та ІС) 

мають кардинальні відмінності своїх елементів, що характерно відрізняють її від попередника, зокрема 

на рівні понять. Кожній з цих стадій притаманні специфічні форми соціальної організації (1): церква і 

армія – у аграрному суспільстві, корпорація – у індустріальному, університети – у ІС; як і панівна роль 

відповідної верстви (2): священників і феодалів – у аграрному суспільстві, бізнесменів – у 

індустріальному, вчених і професійних фахівців – у ІС [71, с. 497]. 
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людства, що слідуватиме за ІС, є т.зв. «суспільство знання», у якому всі 

пріоритети віддаватимуться знанням, накопиченим людством, результатам 

наукових напрацювань, які завдяки ІС мають бути накопичені та згруповані 

внаслідок використання ІКТ та можливості дистанційних комунікативних 

процесів різних суб’єктів. 

Сама сутність соціально економічних перетворень у ІС полягає у  

переорієнтації ресурсно-ціннісної бази на основні складові ІС: інформацію, 

знання, ІКТ, свідомість, інформаційний простір і саму можливість здійснення 

інформаційних обмінів із використанням ІКТ. 

Зважимо увагу саме на соціально-психологічне визначення поняття 

цінностей, оскільки з точки зору К-Пз саме цей підхід до характеристики такого 

явища найбільш корисний. Як доводив А. Е. Жалінський, зміна цінностей 

«знецінює значну кількість сталих напрямів і методів забезпечення 

«оптимального миру» в суспільстві засобами кримінального закону» [29, с. 68]. 

Такими цінностями і, відповідно, ресурсами, що одночасно стимулюють та 

забезпечують розвиток ІС, а одночасно розхитують сталу систему 

«проіндустріального» кримінального права, є інформація, знання та ІКТ, а також 

свідомість людини, на сприйняття якою спрямовані вказані ресурси та 

дистанційні комунікації як спосіб здійснення спілкування. До категорії цінностей 

у контексті саме розвитку ІС належать також їх складові та продукти їх інтеграції: 

певні одиниці, а також комплекси, що утворюються в процесі синтезу інформації, 

знань та / або ІКТ. До останніх слід відносити і одиничні дані (вербальні, 

невербальні знаки та символи) або їх сукупності (мова, твори, знання, релігія, 

досвід, традиції тощо), і їх носії (книги, електронні та будь-які інші носії, зокрема 

досвід і свідомість). 

Інформація, знання та ІКТ є меріальними цінностями: вони мають 

економічні показники (навіть, опосередковано – через рекламу чи потенційну 

консолідацію). Комунікації ж як спосіб здійснення природної потреби людини на 

спілкування та свідомість людини, суспільства є соціальними цінностями: вони 

переважно не мають економічних показників, проте є цінними для відповідних 
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суб’єктів. Натомість дистанційна комунікація, як і ресурси ІС, може мати 

економічні показники. 

Сутність права визначається характером суспільно-економічного ладу і 

політичної структури держави; на його розвиток впливають також панівні 

ідеологія, традиції тощо; а змістоутворюючі фактори трансформуються у право 

через волю соціальних груп, класів чи народу в цілому [8, с. 5]. З уваги на 

спрямування вітчизняної правової політики, дії держави і суспільства саме на 

розвиток ІС [31], К-Пз ІС також має стосуватися насамперед його формування та 

розвитку. Взагалі спроба нормативізувати ІС зазнаватиме краху, оскільки 

неможливо врегулювати чи «стабілізувати» динамічне утворення, яким є ІС. 

Отже, його слід спрямовувати і коригувати. 

Аналізуючи соціальну безпеку, С. В. Григорович указує, що «розвиток є 

одним з компонентів безпеки» [96, с. 50]. Це важливо для сприйняття К-Пп, як і 

позиція О. М. Литвинова, який наголошує саме на зв’язку соціально-правового 

механізму протидії злочинності з іншими компонентами системи протидії 

злочинності та ролі такого зв’язку у динаміці суспільних відносин [97, с. 115–116], 

тобто у розвитку. 

Під розвитком суспільства взагалі доцільно розуміти корисну і безпечну 

спрямовану динаміку суспільних відносин у ньому. Оскільки ІС побудоване на 

поєднанні інформації та ІКТ, воно логічно не може бути статичним через постійну 

динаміку дистанційних комунікацій і знань. Зміст розвитку ІС саме у позитивній 

динаміці суспільних відносин у ньому. Отже, під розвитком ІС слід розуміти 

корисну та безпечну спрямовану динаміку суспільних відносин, які виникають із 

приводу ресурсів ІС – інформації, знань та ІКТ і можливості здійснення 

дистанційних комунікацій. 

У пункті 5 Декларації тисячоліття ООН [86] (далі – Декларація тисячоліття) 

підкреслено, що глобалізація може набути цілком всеохоплювального і 

справедливого характеру лише через широкомасштабні і наполегливі зусилля 

щодо формування суспільства майбутнього, а ці зусилля охоплювали б політику і 

заходи на глобальному рівні, які відповідали б потребам країн, що розвиваються, і 
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країн із перехідною економікою, і які розроблялися і здійснювалися б за 

ефективної участі таких країн. Саме такі зусилля і є стимулом розвитку ІС. К-Пз, 

спрямована належною К-Ппз ІС, є фактично зусиллями держави, спрямованими 

на убезпечення суспільних відносин у ІС від суспільно небезпечних посягань. 

З огляду на розвиток у світі і відповідно в Україні нових суспільних 

відносин виникає потреба у чіткому формуванні й забезпеченні правом системи 

цінностей, притаманних такому суспільству. Однак сьогодні система цінностей ІС 

в Україні застаріла, орієнтована на суспільство індустріальне, а інколи – аграрне. 

Водночас нова система цінностей, близька сучасній людині, фактично, поза 

увагою права. Вона неврегульована і неубезпечена від будь-яких посягань. 

Про необхідність формування системи суспільних цінностей і їх актуалізації 

заходами К-Пп [98, с. 19] свідчить стан аномії [95, с. 29–30], який сьогодні 

фіксується навіть на рівні кримінально-правових досліджень (А. Е. Жалінський) 

[29, с. 67–68]. Відсутність убезпечення цінностей, притаманних суспільству, 

породжує стани аномії, руйнує сталі системи відносин, утворює хаос у 

суспільстві та провокує виникнення нових правопорушень, які фактично 

залишаються «в тіні» через неможливість застосування відповідальності у 

зв’язку з відсутністю адекватних правових приписів. К-Пз під впливом стратегій 

К-Пп має виконувати одну з найважливіших в таких умовах функцію – захист 

цінностей від небезпечних посягань і формування правосвідомості населення. Як 

указує П. Л. Фріс, «кримінально-правова політика не може абстрагуватися від 

уявлень людей, ціннісних орієнтацій і т.п., які виявляються на основі аналізу 

соціально-правової психології народу, відповідних соціальних груп. При цьому 

істотне значення має аналіз оцінок як самих осіб, що скоюють певні діяння, так і 

членів соціальних груп, до яких вони належать» [22, с. 57]. Г. М. Міньковський 

особливо підкреслював необхідність «…визначення місця кримінальної політики 

в системі державної політики як крупномасштабного напрямку діяльності 

держави, цілі, завдання боротьби зі злочинністю в сучасний період і її адекватні 

способи, засоби і форми» [99, с. 68]. 
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Трансформації суспільних відносин, притаманні ІС, насамперед 

відображаються у свідомості населення. Інформація стає у суспільстві головною 

рушійною силою, знання зумовлюють не лише потребу населення в отриманні 

знань, а й спричиняють необхідність отримання символічних знань – так званого 

«символічного капіталу». Потреба ж у використанні ІКТ взагалі безсумнівна, 

адже вони використовуються прямо та непрямо повсякденно членами суспільства 

упродовж життя: ЗМІ, ІТ, медичні препарати, технології виховання, побутова 

техніка, технології будівництва тощо. 

Неможливо недооцінити прогнози майбутніх розробок IT, які наводили 

2002 року В. М. Брижко, В. С. Цимбалюк, А. А. Орехов, О. М. Гальченко: випуск 

комп’ютера на основі діяльності живої клітини – 2008 р., самостворення 

комп’ютерних текстів – 2010 р., поєднання живих істот і комп’ютерів очікується у 

2012 р., створення штучного мозку у 2017 р. та штучного ока – у 2019 р. [78, 

с. 66]. 2008 року заявлені лабораторією IBM Lab нововведення, які повинні 

відбутися упродовж найближчих п’яти років [100, с. 16]: запровадження 

персональних «інтелектуальних енергетичних технологій»; можливість передачі 

команд побутовим приладам за допомогою телекомунікацій; зміна способів 

управління автотранспортом; отримання повної інформації про продукти 

споживання; функціональна зміна мобільного телефону та його використання для 

управління діями у побуті. 2008 року О. А. Степанов указував на небезпеку 

некерованості правовими приписами таких розробок, що здійснюються з 90-х 

років ХХ століття: «моделювання людини» (на генетичному рівні), створення 

тотальних форм соціального контролю (шляхом вживляння у мозок людини 

мікрочіпів), розробки «оптимальної» людини, покращення природи живих істот і 

розробки «інтелектуальної тканини» [101, с. 85]. 

 А 2011 року на Ганноверській виставці CeBIT-2011 (Німеччина) 

представлені такі досягнення в області ІТ: Ford показав автомобіль, що розуміє 

людську мову; IBM презентувала комп’ютер Watson, який розуміє людську мову, 

дає довідки і поради, має пам’ять еквівалентну 200 млн. сторінок тексту; LG 

Electronics презентували телефон, який може сам виробляти 3D зображення, а 
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представники тайванської компанії BenQ розробили гаджет, що повністю 

позбавляє потреби реально відвідувати школу – вона перетворюється на 

віртуальну. Ноутбук компанії Tobii Technology I Lenovo має систему відстеження 

погляду – у керуванні комп’ютером за системами, які раніше застосовувалися в 

збройних силах США. Компанія TazTag (Франція) запропонувала того ж року чіп 

системи NFC (Near Field Communication), який дає можливість здійснювати 

оплату віртуальними грошима через телефон [102, с. 30]. 

Електронні гроші, підписи, трансфери, комерційні договори в світі сьогодні 

вже є нормою [15, с. 131], а в Україні відверто йдеться про електронне урядування 

в повному обсязі [103, с. 23], і навіть виникають окремі ідеї щодо застосування 

електронного правосуддя [104, с. 34], зокрема призначення покарання [105, с. 12–

13]. Накопичення даних невдовзі не вимагатиме забезпечення носіїв джерелами 

живлення: нові види транзисторів – так звані «мемристори» – забезпечуватимуть 

зберігання інформації аж до закінчення зберігання матеріалів, з яких вони 

вироблені [106, с. 27]. 

Такі прогнози визначають не лише сфери позитиву, а й сфери впливу 

новітньої злочинності, яка з поширенням застосування ІКТ у функціонуванні 

різних сфер із використанням комунікативних можливостей отримує можливість 

впливати на такі сфери із застосуванням ІКТ. Частково це відбувається нині і 

щоденно прогресує. Взагалі стан ескалації аномії в українському суспільстві 

зумовлює щорічне вчинення в Україні сотень тисяч злочинів [107]. Особливо 

демонстративним є збільшення кількості злочинів явно аморального змісту [108], 

проти основних устоїв суспільства. Це демонструється активним приростом і 

поширенням у ЗМІ діянь: руйнування могил [109], пам’ятників [110], розбещення 

неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність [111], зокрема через ЗМІ, до 

публічних безпідставних обвинувачень представників влади у вчиненні злочинів і 

руйнівних впливів на символи суверенітету – прилюдного знищення 

національного прапора України [112] та посягань на інформаційний простір 

Президента України [113]. Вказані злочинні вияви шляхом поширення масової 

дистанційної комунікації охоплюють свідомість необмеженої кількості 
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реципієнтів інформації, внаслідок чого у суспільній свідомості формується уява 

про відсутність не лише цінностей, а й відповідальності за вчинення суспільно 

небезпечних діянь, спрямованих на них. 

На тлі «розмивання» норм моралі, пропаганди насильства, жорстокості й 

правового нігілізму [101, с. 85] у суспільстві спостерігається фактично «побутове» 

ставлення до порушення авторського права і суміжних прав, культу насильства та 

жорстокості, зокрема у ЗМІ, Internet, поблажливість до втручання в роботу 

комп’ютерних систем, зокрема платіжних, які є злочинами. Спостереження за 

продажем неліцензованих DVD і CD продуктів, можливістю «зкачування» з 

мережі Internet усупереч волевиявленню авторів та їх правонаступників об’єктів 

авторського права, як і поширення у Internet порнографічних і продуктів, що 

культивують насильство та жорстокість, розсилка «посилань»13 на такі продукти, 

навіть на молодіжні та дитячі web-сайти, свідчить, що це стає повсякденним 

явищем. Очікуваним науковою спільнотою прикладом належного правового 

реагування на порушення авторського права стала заява до прокуратури Академії 

правових наук щодо студента Київського національного університету 

ім. Т. Г. Шевченка, який упродовж трьох років видав під своїм іменем 17 

підручників і науково-практичних коментарів, зокрема коментар до Конституції 

України [114]. У вільному доступі в Internet пропозиції вчинення DDOS-атак 

($50–1500), зламу акаунту в соціальних мережах ($20–30), розіслання СПАМу14 

більш ніж 2 млн. користувачів [115, с. 39]. Рівень піратського використання 

неліцензійних програм, наприклад у держорганах, 2002 р. становив 89% (2011 

року внаслідок легалізації використання контрафакту в держорганах він знизився 

до 45,5%) [116, с. 5]. С. Г. Киренко 2003 року довів, що кримінально-правової 

охорони потребує духовний розвиток неповнолітніх [117, с. 20], який охоплює, 

безумовно, свідомість дітей. За даними опитувань соціальних психологів з 

приводу безпеки дитячої свідомості від насилля у кіберпросторі, 93% з опитаних 

                                                      
13 Під «посиланням» у цьому контексті розуміється лінк (електронна адреса сайту, або сторінки 

сайту), яка веде до предмета розсилки.  
14 СПАМ (англ. SPAM) – розсилка комерційної реклами та інших видів повідомлень  

(інформації) особам, які не висловлювали бажання її отримувати. 
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учителів пропонують обмежити перебування дітей он-лайн, але 55,5% зазначають, 

що навіть це – малоефективно [118, с. 14]. 

Однак указані небезпечні вияви ніщо порівняно з можливістю кодування 

людини або груп [101, с. 83], учинення інформаційної експансії [119], 

терористичних виявів та утворення всесвітніх за поширенням терористичних 

організацій [101, с. 84–85], масових цілеспрямованих кібернетичних атак на 

інфраструктуру держави, про здійснення яких йтиметься далі. 

Важко погодитися, з оглядом на стан забезпечення нормами матеріального 

права суспільних відносин, притаманних ІС, із твердженням М. В. Костицького, 

який вказує, що «українське національне право відбиває, з одного боку, інтереси, 

потреби, бажання, почуття українського народу на сьогоднішній день, потреби в 

правовому регулюванні суспільних відносин з огляду на соціальну психологію 

українців» [120, с. 4] (курсив мій, Н. С.). Мало б відображати, але на практиці це 

не так, через що виникає низка неврегульованих суспільних відносин, посягання 

на які спровокували ескалацію масового нехтування авторським правом і правом 

на інформацію, допустимістю суспільно небезпечних діянь у ЗМІ, виготовлення і 

тиражування продукції порнографічного змісту, впливів на свідомість. 

Очевидно, що однією з важливіших причин сучасного стану аномії 

українського суспільства є відсутність в Україні не лише урегульованої системи 

суспільних цінностей, як індивідуального для кожного члена суспільства, і 

одночасно загального для суспільства явища, а й належної національної К-Ппз ІС, 

яка б забезпечувала необхідне К-Пз ІС. 

Неможливо не погодитись із позицією О. А. Степанова, який вказує: «В 

умовах нівелювання ролі моралі у сучасному суспільстві саме право покликане 

забезпечити безпечний розвиток…» [101, с. 85], і від держави вимагаються дії, 

спрямовані на «досягнення такого стану в суспільстві, при якому усуваються не 

лише небезпеки для подальшого існування людини, а й причини, що примушують 

особу вчинювати дії, що призводять до виникнення таких небезпек» [101, с. 85]. 

Паралельна трансформація суспільних відносин і злочинності – 

закономірний та обґрунтований процес. З цього приводу П. Л. Фріс зазначає: 
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«Існування злочинності у суспільстві так само об’єктивно, як є об’єктивним 

існування самого суспільства» [98, с. 25]. Це зумовлено насамперед 

переорієнтацією суспільних відносин на розвиток цінностей, відмінних від тих, 

що були пріоритетними у попередні історичні епохи. Отже, одним з акцентів 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, зокрема в частині К-Пп та К-Пз 

сучасних держав в умовах ІС, має стати комплекс заходів і засобів, покликаних 

убезпечувати від суспільно небезпечних посягань суспільні відносини, які 

виникають з приводу ресурсів і цінностей ІС, а також здійснюються при 

посередництві дистанційних комунікацій. 

В умовах динаміки ІС під його К-Пз слід розуміти спеціальний сегмент 

комплексного правового забезпечення суспільних відносин, на який покладається 

функція убезпечення суспільних відносин, притаманних ІС, від суспільно 

небезпечних посягань засобами матеріального кримінального права. На 

теоретичному рівні, зважаючи на позиції, окреслені у підрозділі 1.1 цього 

дослідження, під К-Пз ІС України слід розуміти такий комплекс засобів 

матеріального кримінального права, який спрямований на убезпечення від 

суспільно небезпечних посягань дистанційних комунікацій та інших суспільних 

відносин, що здійснюються з їх використанням. 

 

 

1.2.2  Ресурси й цінності інформаційного суспільства, які потребують 

кримінально-правового забезпечення 

Як зазначалося у попередньому пункті, ІС, як нове середовище, має 

особливі ресурси і цінності, що обумовлюють його динаміку. Відповідно, вони 

потребують на убезпечення в умовах ІС. Правове сприйняття дефініції ресурсів і 

цінностей ІС має ґрунтуватися на їх ключових визначеннях, що надаються 

галузями науки, предметом дослідження яких вони є. 

Виникнення нових категорій і підходів потребує нових тлумачень.  

Водночас проблемою К-Пз на рівні застосування КК України в сучасних умовах є 

те, що навіть «у судовій практиці виникає ряд питань, зумовлених, зокрема, 
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різними підходами до вирішення однотипних ситуацій» [121, с. 13]. У підходах і 

лінгвістиці вітчизняної теорії кримінального права непоодинокі випадки, коли під 

час викладу міжнародних вимог, зокрема стосовно криміналізації тих чи інших 

положень міжнародних актів, у вітчизняному законодавстві виникають 

непорозуміння і навіть колізії через неоднаковість прийняття певних термінів чи 

комплексних термінопонять. В умовах ІС ця проблема надактуальна, а з огляду на 

те, що основні термінопоняття, якими оперують сучасні науки щодо 

інформаційної сфери, для кримінального права є новелами. 

Основні підходи К-Пз ІС слід визначати з уваги на основні дефініції, 

зокрема запозичені з інших галузей права, оскільки, як указує М. П. Рабінович, 

«використання основних термінів і дефініцій при законотворчості, застосуванні та 

дослідженні має бути гарантованим, що такі визначення є універсальними, 

об’єктивними і єдиними» [30, с. 4]. Водночас нині у вітчизняному праві 

фундаментальні для ІС терміни часто налічують десятки визначень, 

сформульованих у різних контекстах та для різних дослідницьких цілей [122, 

с. 18]. Недоліки вітчизняної правової лінгвістики в частині визначення основних 

чинників ІС унеможливлюють єдині підходи до правового регулювання навіть на 

рівні політико-правових стратегій, а на рівні суто правового забезпечення можуть 

нівелювати ефективність і відповідної правової політики, і застосування права в 

цілому. З огляду на необхідність конкретних визначень термінопонять основних 

чинників К-Пз ІС проаналізуємо їх також з позицій низки галузей науки. 

Одна з перших українських дослідниць розвитку вітчизняного ІС 

І. А. Арістова підкреслювала, що в світі відбувся «перехід від презумпції 

закритості інформації до презумпції відкритості інформації» [13, с. 108]. І ця 

відкритість інформації зумовлює уразливість суспільних відносин, які 

забезпечуються дистанційними комунікаціями, за посередництва яких такі 

відносини здійснюються. У цьому сенсі очевидне сприйняття з точки зору К-Пз 

ІС як об’єкта такого забезпечення – дистанційні комунікації. 

Важко погодитися з позицією М. В. Карчевського, який, досліджуючи 

суспільні відносини у сфері інформаційної безпеки, виокремлює останню, по суті, 
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як безпеку інформації [123, с. 69], сферу дії дистанційної комунікації, яка лише 

забезпечує передачу інформації, значніша для сприйняття ІС. Дії дистанційних 

комунікацій, їх вплив відчувають усі суспільні відносини, що вчиняються з їх 

використанням, і тому подібні ототожнення у ІС застарілі. Інформаційна безпека 

в сучасних умовах охоплює значно ширше коло суспільних відносин, ніж 

«інформаційні відносини», адже у ІС це – всі суспільні відносини, які 

здійснюються за посередництва або з використанням дистанційних комунікацій. 

Для детального аналізу та визначення об’єкта К-Пз ІС України 

проаналізуємо предмети такого забезпечення та безпосередньо предмети 

суспільно небезпечних посягань, які виникають або актуалізуються у ІС. 

2002 року І. В. Арістова, аналізуючи інформаційну сферу України, в цілому 

охарактеризувала її як «єдиний інформаційний простір України, який формується 

суспільством і державою та інтегрується до єдиного європейського 

інформаційного простору з урахуванням національної інформаційної безпеки» 

[89, с. 14], тобто усю сукупність суспільних відносин, що утворюють 

інформаційний простір і його безпеку.   

Виокремлення «інформаційної сфери» у ІС, яке фактично повністю 

ґрунтується на можливості здійснення дистанційних комунікацій, сьогодні 

недоречне. Зважаючи на недоцільність використання цього терміна в умовах 

сприйняття реалій розвитку ІС, «інформаційна сфера» не надто вдале визначення 

інституціональних утворень держави, на які покладається розвиток та 

убезпечення дистанційних комунікацій та відносин, що здійснюються за їх 

посередництва в умовах розвитку ІС. Насамперед термін «сфера» (коло) – надто 

вузьке для вираження особливостей відносин, які виникають у інших сферах 

(економічних, соціальних, політичних, міжособистісних тощо), що очевидно. 

Тому термін «інфраструктура» у контексті гармонізації понятійного апарату 

України та ЄС найбільш вдалий, адже саме він застосовується для визначення 

вказаної структури інституцій, на які відповідним суспільством покладається 

функція здійснення політико-правових заходів розвитку та убезпечення 

дистанційних комунікацій. 
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Отож, використовуючи тут і в подальшому термін «інформаційна 

інфраструктура», під останньою розумітимемо саме систему владних 

інституцій, діяльність яких на політико-правовому і практичному рівнях 

спрямована на забезпечення розвитку ІС та безпеки інформаційного простору на 

всіх рівнях: від індивідуального до глобального. 

Складно сьогодні погодитися також із тим, що саме інформаційна структура 

формує інформаційний простір. Він формується із сукупності дистанційних 

комунікацій, які здійснюються у його межах. А останні в умовах ІС, ініціюються 

не волею держави (яка виражається через інформаційну інфраструктуру), а саме 

потребою комунікативних обмінів усіх суб’єктів – від окремих осіб до держав у 

цілому. 

Формування інформаційного простору здійснюється, фактично, всіма 

суб’єктами, і таке формування зумовлене насамперед потребою у спілкуванні.  

Так, з оглядом на теорією ієрархії потреб А. Маслоу [124], реалізовані 

потреби особи зумовлюють рівень її розвитку. Потреба особи у приналежності, 

яка міститься на третьому рівні потреб, вже неможлива без спілкування, як і всі 

вищі рівні. По суті, всі вищі від первинних потреб зумовлюються спілкуванням. 

Це – соціальні потреби, потреба у повазі і в самореалізації. 

Феномен спілкування має низку тлумачень: у широкому розумінні, це той 

аспект людської діяльності, що вказує на зв’язок і взаємодію людей в процесі 

матеріального та духовного виробництва, спосіб реалізації соціальних відносин, 

який здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти, в які 

особистості та групи вступають у процесі їхньої соціальної життєдіяльності; 

процес установлення й розвитку контактів між людьми, зумовлений людською 

потребою у спільній діяльності; у вузькому сенсі спілкування – це передача 

інформації від однієї особи до іншої [125, с. 58, 74, 84]. 

Оскільки суспільство, як підкреслювалося – це сукупність усіх соціальних 

груп і спільнот цього суспільства, що взаємодіють між собою [126, с. 166], а, 

відповідно, суспільна діяльність є сутністю консолідації у групи, спілкування 

виступає цінністю, що забезпечує і консолідацію, і подальшу консолідовану 
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діяльність груп та суспільства в цілому, оскільки суспільна діяльність, незалежно 

від її характеру та цілей, неможлива без спілкування. Спілкування є не лише 

фактором, що виникає і припиняється одночасно з людською діяльністю, а й 

засобом реалізації особистості у суспільстві, фактором консолідації людей для 

здійснення спільної діяльності у групі15. Людина у суспільстві не може існувати 

без спілкування. Спілкування як засіб консолідації стало умовою появи 

людського суспільства, розвитку особистості та суспільства в цілому. Без 

можливості здійснення спілкування життя людини у суспільстві втрачає сенс – 

вона не може розвиватися, бо не може утворювати зв’язки з оточенням. Отже, 

повною мірою очевидно, що спілкування є невід’ємною природною потребою16 

людини. Особливо визначальним для розуміння спілкування як суспільної 

цінності, що актуалізуються у ІС, є сприйняття спілкування як форми діяльності, 

яка здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти, в якій 

особистості та групи реалізують свою соціальну життєдіяльність. 

З усвідомленням цього виникає здивування стосовно повного правового 

вакууму щодо гарантування та забезпечення права на спілкування: досі у 

міжнародній правовій практиці гарантії права на спілкування відсутні; в окремих 

випадках смисловий термін «спілкування» вказується у окремих міжнародних 

документах [127], але його смисл зводиться не до контакту [128], а 

характеризується переважно як взаємодія між дитиною та особою, з якою вона 

проживає. Єдиним актом, що справді привертає увагу саме до проблем 

спілкування, є Рекомендація РЄ N R (98) 6 КМ РЄ «Про сучасні мови», у якій 

зазначається: «потреби багатомовної й мультикультурної Європи можна 

сприймати тільки з позицій значно зрослої можливості європейців спілкуватися 

між собою через мовні й культурні кордони …» [129]. 

                                                      
15 Під групою розуміють «конкретну спільність людей, які включені до типових для них 

різновидів і форм діяльності та об’єднані системою відносин, поведінка та діяльність яких регулюються 

спільними цілями, нормами, цінностями», а останні, серед іншого, належать до переліку головних ознак 

груп [125, с. 124–125]. 
16 Г. Мюррей класифікацію людських потреб ділить на дві великі групи: вісцерогенні і 

психогенні (соціогенні). Серед соціогенних більшу частину становлять комунікативні потреби, зокрема, 

у співробітництві і спілкуванні. [Цит. за 125, с. 67]. 



58 

 

  

Водночас на глобальному рівні констатується визнання спілкування «одним 

з основоположних соціальних процесів, однією з базових людських потреб і 

фундаментом будь-якої соціальної організації» (п. 4 Декларації принципів 

«Побудова інформаційного суспільства – глобальна задача у новому тисячолітті» 

[86]). При цьому спілкування, що сприймається у вказаному акті як «базова 

людська потреба» та «фундамент будь-якої соціальної організації» (іншими 

словами, засіб консолідації, і відповідно єдиний механізм можливості здійснення 

спільної діяльності), як самостійне гарантоване право також не визначається. 

Особливо вирізняється те, що феномен спілкування визнається «потребою» лише 

як складова права на розвиток, а самостійно, як природне право людини, не 

виокремлено. 

У низці вітчизняних законів право на спілкування зазначається надто 

специфічно: у більшості – стосовно права на спілкування інвалідів [130], права на 

спілкування осіб, які перебувають на лікуванні у психіатричному закладі [131], та 

права спілкування батьків з дітьми [132, 133], зокрема права на спілкування з 

дітьми засуджених батьків [134], а також їхніх бабусь, дідів, прабабусь і прадідів, 

братів і сестер між собою [132], або стосовно мови спілкування [135–137] чи 

міжнародного співробітництва [138]. При цьому «спілкування» певних осіб, що 

мають процесуальний статус, національним законодавством обмежується: 

недопустиме спілкування експерта з особами, які беруть участь у справі [139, 

140], заборон для засуджених [134], а інколи щодо нього висуваються певні 

оціночні категорії: стосовно «високого рівня» спілкування, наприклад 

співробітників органів місцевого самоврядування [141]. Для загального 

(неспеціального) суб’єкта право на спілкування не гарантоване і не забезпечене 

ані на міжнародному, ані на рівні Конституції. Відповідно, потреба людини у 

спілкуванні не убезпечена жодною галуззю права… Його нібито досі не існувало 

для інших, від зазначених вище категорій у тандемах: батьки (бабусі, дідусі; 

прабабусі, прадіди) – діти, брати – сестри, в’язні – діти тощо.  

Водночас, у ст. 14 КПК України 2012 р. [142] регламентовано «таємницю 

спілкування». Однак, відбувається помилка, аналогічна до попередніх: у межах 
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статті не описана сутність поняття спілкування, а зводиться вона, по суті, до права 

на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, інших форм спілкування, яка може бути порушена виключно у 

випадках, передбачених КПК України, з метою виявлення і запобігання тяжкому 

або особливо тяжкому злочину. Однак, тут більш прогресивний погляд 

законодавця у сфері саме потреби спілкування також потенційно непридатний для 

реалізації саме через відсутність визначення самого права на спілкування у 

законодавстві. Таємниця телефонних розмов і листування регламентувалася і 

раніше, натомість термін «спілкування», який значно ширший за технічні обміни 

інформацією, не регламентований. Відтак виникає питання: а таємницю чого саме 

регламентує новий КПК у ст. 14? Чи передбачена відповідальність на посягання 

на «інші форми» спілкування, відмінні від прямо указаних у статті? Відповідь: ні. 

Наведене вище вказує на те, що вітчизняні акти законодавства інститут 

права на спілкування не охоплюють. Тому такі поширені у праві категорії, як 

«право голосу», права на «звернення», «запит», «відповідь», «виступ», «доповідь» 

тощо, які здебільшого регламентовані правовими приписами, у контексті 

цілісного сприйняття спілкування як соціального, соціально-психологічного чи 

правового явища становлять лише певні вкраплення у ціле.  

Оскільки спілкування є головним засобом забезпечення консолідації у 

суспільстві, зважаючи на особливості актуалізації комунікативного аспекту 

спілкування у ІС, його необхідно сприймати як суспільну цінність на глобальному 

і національному рівнях.  

Стає очевидним, що розвиток ІС був зумовлений необхідністю насамперед 

вільного спілкування, і тому упущення, зокрема правової регламентації права на 

спілкування, навіть на міжнародному рівні стає незрозумілим і нелогічним.  

Таке упущення, як вбачається, пов’язане з тим, що спілкування, як дихання 

чи харчування, сприймається як невід’ємна складова людської життєдіяльності. 

Однак, у той час, як позбавлення людини можливості дихати або їсти 

сприймається як дії, спрямовані на заподіяння їй смерті, а позбавлення 

спілкування, що, по суті, є втратою соціальної складової життя, наслідків, 
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адекватних учиненому, не тягнуть. Спілкування у ІС набуває нового значення: це 

– розвиток, можливість отримання інформації з віддалених джерел, обмін 

досвідом, набуття контактів, у багатьох випадках це – діловий аспект. Тому 

відсутність гарантованого права на спілкування в умовах ІС – це фактично 

позбавлення людини права на розвиток. 

З точки зору правової науки і практики очевидним упущенням у ІС є 

неврегульованість і незахищеність права людини на спілкування, зокрема 

убезпечення права на спілкування від протиправних посягань  на нього.  

Первинним, безумовно, в цьому випадку має бути визнання такого права на 

теоретико-правовому та законодавчому рівнях. У ІС необхідно переосмислити 

правовий нігілізм щодо визнання природного родового права людини на 

спілкування, і визнати його насамперед суспільною цінністю, поряд із правом на 

життя, на особисту недоторканість, правом свободи пересування, 

застосувавши всі необхідні правові заходи щодо інституціалізації такого явища, 

його вивчення і застосування стосовно нього необхідних механізмів правового 

забезпечення. 

Важливо визначити, чи не суперечить поняття «соціальна цінність», що 

застосовується щодо спілкування, правовій категорії цінностей.17 Сучасній 

правовій науці притаманна дихотомічність підходів до індивідуального та 

соціального сприйняття цінностей як категорії. Так, О. Бандура зазначає: 

«загальнолюдські цінності є цінностями, які були вироблені людиною як членом 

суспільства в його межах», і наполягає на тому, що кожна цінність має і 

індивідуальну, і соціальну складові [144, с. 14, 19]. З останнім не погодитися 

неможливо. І. В. Патерило, обґрунтовуючи цінність як філософсько-юридичну 

категорію, вказує: «загальнолюдські цінності є важливими підвалинами права, 

що, зі свого боку, гарантує їх існування на суспільному й індивідуальному 

рівнях» [145, с. 6], не конкретизуючи обов’язковість буквально «вироблення» 

                                                      
17 У жодний спосіб не слід відмовлятися від застосування до спілкування сполучення «соціальна 

цінність», адже з точки зору суспільства та індивіда, спілкування є тим явищем, яке, і тільки яке, 

здійснюючи свої функції, дає можливість соціальної консолідації, тобто об’єднання індивідів у групи, і, 

відповідно, утворення суспільства. 
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цінності людиною у суспільстві як ознаки, як на цьому наполягає О. Бандура. 

Водночас із змісту обох наведених тверджень очевидно, що цінність має дві 

характеристики, які повинні двоєдино визнаватися: індивідуальну та соціальну. 

Тобто цінність є суспільною лише тоді, коли визнається такою і особою, і 

суспільством. Хоча таке твердження надто категоричне, з ним не можна не 

погодитись. І, навпаки, на прикладі невизнання суспільством на нормативному 

рівні цінності спілкування, у той час як цінність його для індивідів практично 

демонструється реаліями життя, на сьогодні демонструє відсутність на 

нормативному рівні регламентації права на спілкування. За цими ознаками 

спілкування відповідає ознакам цінності, і фахівці з соціальної психології 

підкреслюють, що спілкування розуміється як явище «наскільки соціальне, 

настільки і індивідуальне» [125, с. 60]. Отже, з точки зору суспільства й індивіда 

спілкування є цінністю. 

Одночасно, за змістом може бути віднесена до категорії суспільних 

відносин, адже три аспекти спілкування: інтеракція, соціальна перцепція та 

комунікація  [125, с. 83–84] характеризують той чи інший бік спілкування, як 

відносин між людьми та соціальної цінності через саме навантаження.  

Доволі значущий аспект спілкування, який характеризує структуру 

спілкування. Саме дистанційні комунікації, смисл яких у передачі на відстані 

інформації від одного суб’єкта до іншого, а також структура дистанційних 

комунікацій, мають привертати увагу дослідників усіх аспектів правовідносин, що 

здійснюються у ІС. 

Очевидно, що у контексті підходу до дослідження суспільних відносин з 

орієнтацією на структуру саме правовідносин слід зазначити, що комунікації є 

суспільними відносинами, у які вступають суб’єкти з приводу передачі 

інформації, у той час як комунікативний процес є сукупністю комунікацій, 

пов’язаних між собою, відповідно становить суспільні відносини, у які вступають 

суб’єкти з приводу обміну інформацією, реалізуючи потребу у спілкуванні. 

Комунікація – одиничний цикл комунікативного процесу [125, с. 86]. 
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Комунікація – це процес створення соціальних відносин як виду суспільних, 

що виникають у зв’язку з необхідністю реалізації потреби суб’єктів у спілкуванні, 

становить передачу інформації від комунікатора до реципієнта каналами 

комунікації. Це повною мірою стосується всіх видів комунікацій: безпосередніх, 

опосередкованих, індивідуальних, групових тощо. 

Комунікація, яка здійснюється з використанням ІКТ, умовно названа 

дистанційною становить такий різновид суспільних відносин, який полягає у 

передачі інформації між суб’єктами на відстані з використанням ІКТ. 

У разі, коли дистанційна комунікація вчиняється з метою безпосередньо 

передачі інформації: повідомлення, мовлення, викладання тощо, вона виконує 

класичну функцію спілкування – консолідацію двох або більше суб’єктів 

спілкування. В умовах ІС це може бути спілкування за допомогою будь-яких 

комунікаторів, відео та Internet-конференції, телевізійні, зокрема супутникові, та 

радіотрансляції, тощо. Головною ознакою дистанційної комунікації як виду 

суспільних відносин є забезпечення технічної можливості спілкування без 

безпосереднього контакту суб’єктів комунікації.    

Дистанційна комунікація, крім того, може виступати способом здійснення 

інших різновидів суспільних відносин.  

Зокрема, сучасні вимоги ст. 1 Закону України «Про доступ до  публічної 

інформації» стосовно здійснення оприлюднення дій та рішень органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що є самостійним різновидом суспільних 

відносин, які виникають у процесі здійснення такими органами своїх 

повноважень, реалізується шляхом розміщення на відповідних сайтах. Так, у п. 1 

ч. 1 ст. 5 цього Закону вказано, що доступ до інформації забезпечується «на 

офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет», а також «або будь-яким іншим 

способом» [146]. Отже, законодавець визнає зазначене розміщення одним із 

альтернативних способів оприлюднення публічної інформації. 

Законом України «Про доступ до судових рішень» [147] з метою 

забезпечення відповідності чинного порядку оприлюднення судових рішень задля 

забезпечення принципів судочинства в правовій державі передбачено ведення 
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Єдиного державного реєстру судових рішень України [148]. Останній, відповідно 

до ч. 2 ст. 3 цього Закону, визначається як «автоматизована  система  збирання,  

зберігання,  захисту,  обліку, пошуку та надання електронних копій судових 

рішень» [147]. Доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень України 

[149], за винятком певних обмежень стосовно службової інформації, вільний з 

будь-якої точки доступу до Internet. Отже, оприлюднення судових рішень в 

Україні також здійснюється із використанням дистанційних комунікацій як 

способу оприлюднення.  

Аналогічно, у спосіб дистанційних комунікацій здійснюється, відповідно до 

вимог п. 22 Перехідних положень КПК України [142], ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань [150] з огляду на додержання режимів службової і 

таємниці розслідування у кримінальному провадженні. Відповідно, і у цьому 

випадку дистанційна комунікація є способом унесення до нього змістовних і 

процесуально значущих матеріалів, які утворюють самостійні суспільні 

відносини.  

Додатково слід навести також положення Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції» № 5041-VI від 04 липня 2012 р. [151], яким 

передбачається необхідність унесення до всіх процесуальних кодексів України 

змін і доповнень, що допускають участь особи у судовому засіданні у режимі 

відеоконференції. 

Аналогічно, у діяльності інститутів громадянського суспільства, ЗМІ, у 

підприємницькій сфері тощо під час виконання функціональних завдань, які самі 

собою реалізують відносини, дедалі частіше використовують дистанційні 

комунікації: мобільні (стільникові), кабельні, супутникові засоби зв’язку, зокрема 

Internet. Це в сучасних умовах не вимагає додаткової аргументації, адже кожний 

освічений учасник суспільних відносин, навіть не маючи навичок користування 

комунікаторами, опосередковано застосовує результати їх функціонування. 

На підтвердження означеної позиції доцільно також навести інтерпретацію 

ознак явища, названого тут «дистанційна комунікація», наприклад у положеннях 
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сучасного закону про кримінальну відповідальність. Традиційно це явище у КК 

України описується через знаряддя вчинення злочину «з використанням 

електронно-обчислювальної техніки…» (ч. 3 ст. 190 КК України), характеристики 

предмета злочину – інформації, яка «зберігається» / «передається» / 

«обробляється» з використанням автоматизованих систем і телекомунікаційних 

мереж (Розділ XVI Особливої частики КК України),  

Хоча вказані описання зовні достатньо різні, сутність можливості вчинення 

кожного з них зводиться до можливості вчинення винятково з використанням 

дистанційних комунікацій. І «з використанням електронно-обчислювальної 

техніки...», і у випадку посягання на віртуальний предмет злочину [152, с. 59] 

вчинення таких діянь неможливо без здійснення посягання саме у спосіб 

дистанційної комунікації, про що детально йтиметься у третьому розділі цього 

дослідження. 

Резюмуючи наведені вище позиції, необхідно акцентувати на тому, що 

дистанційна комунікація в умовах ІС не лише виступає самостійним різновидом 

суспільних відносин, який спрямований на консолідацію під час спілкування), а 

також є способом здійснення інших суспільних відносин з приводу різних 

інформаційних обмінів. 

Предметом комунікації є інформація. Інформація (від лат. informare – 

зображувати, створювати поняття про будь-що) загалом тлумачиться як дані про 

щось, відомості про стан справ або про певну діяльність [69, с. 284]. Водночас 

праворозуміння феномена інформації насамперед потребує усвідомлення його 

місця, ролі у суспільних відносинах, а також структури і смислу, який міститься у 

ньому. Важливо наголосити на тому, що у цьому дослідженні не здійснюється 

аналіз сутності інформації, як матерії з точки зору філософії18, оскільки останнє 

не впливає на визнання і розуміння вказаного феномена правовою наукою. 

                                                      
18 Конфронтація з приводу визначення феномена інформація тривала між представниками 

матеріалізму і ідеалізму: Л. Кершер є прибічником того, що інформація не є ані матерією, ані енергією; 

К. фон Вайцзекер у якості еквіваленту інформації розуміє масу та енергію; Н. Вінер під інформацією 

розумів позначення змісту, що надходить з навколишнього світу крізь призму почуттів; А. Блон, 

Г. Гунтер та П. Шнайдер визначають інформацію як дещо нейтральне між духом і матерією тощо [153, 

с. 275–277]. 
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Абстрагуючись від класифікації інформації за видами, змістом, ступенем 

доступу і т. ін., сконцентруємо увагу насамперед на понятті інформації у сучасних 

філософських, правових і нормативних визначеннях. Необхідно також дослідити 

визначення інформації соціологічною наукою та науками соціальної психології й 

психології, оскільки інформація, як предмет комунікації, безпосередньо належить 

до предметів вивчення вказаних галузей науки. 

У філософії на доктринальному рівні інформація характеризується у 

широкому сенсі: «те, що трансформує», а у вузькому – «те що трансформує 

інфологічну підсистему системи19» [72, с. 266]. У економіці інформація 

розуміється як вихідна пізнання, знання у зв'язку між знанням і економічною 

продуктивністю [77, с. 390]. Доктрина політології характеризує інформацію як 

«глобальну цінність, що має міжнародний характер», яка виступає «складовим 

компонентом життєво важливих «глобальних» явищ [74, с. 6]. 

Доктрина соціальної психології тлумачить інформацію у контексті вчення 

про людське спілкування, зокрема у теорії комунікації, де вона визначається як 

«відображення найсуттєвіших та узагальнених боків предметів та явищ» і смисл 

інформації – «суб’єктивний зміст, якого набуває слово в конкретному контексті, в 

конкретній ситуації спілкування» [125, с. 85] (курсив мій – Н. С.). Доктринальні 

підходи соціальної психології характеризують сутність самого явища інформації 

як: «1) багатозначне поняття – це і самі відомості, повідомлення, і процес їх 

трансляції, передачі, процес обміну повідомленнями; 2) його граничну спільність 

– застосування в усіх галузях людського пізнання і існування ...; 

3) трансформацію його змісту внаслідок науково-технічного удосконалення 

процесу передачі» [77, с. 390]. Так, у соціології на доктринальному рівні під 

інформацією розуміються «повідомлення, сповіщення про стан справ, відомості 

про дещо, що передаються людьми або засобами масової інформації», а під 

соціальної інформацією розуміють «наукові, ідеологічні, технічні, економічні, 

                                                      
19 Інфологічна система складається із знань, ідей, уявлень, фантазій, правил дій, вірувань, 

сподівань тощо і включає тезаурус - систему знань як єдине місце прийому і накопичення інформації 

[72, с. 266]. 
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політичні і інші відомості, якими люди обмінюються в процесі спілкування і які 

за змістом стосуються їх суспільних інтересів і взаємодії» [77, с. 390]. 

За характером впливу інформацію, що надходить від джерела інформації, 

поділяють на спонукальну20 і констатуючу21; а залежно від спрямованості її 

поділяють на аксіальну22 та ретиальну23. Ці поняття у подальшому 

використовуватимемо під час дослідження насамперед особливостей інформації, 

які містять ознаки психічних впливів на свідомість у процесі спілкування. 

У правовій науці інформація має низку визначень. На доктринальному рівні 

у праві під інформацією розуміють «документовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві й державі та 

навколишньому природному середовищі» [21, с. 717], яка поділяється на 

політичну, економічну, духовну (культурну), науково-технічну, соціальну, 

екологічну і міжнародну [21, с. 717]. 

На нормативному рівні в Україні термін «інформація» використовується у 

більш як 5 000 актах, з яких 280 – закони24. Однак, поняття «інформація» 

міститься лише у трьох чинних законах: Законі України «Про інформацію» [154], 

Законі України «Про телекомунікації» [94] та Законі України «Про захист 

економічної конкуренції» [155]. Ці визначення мають нетотожні де-юре 

тлумачення, однак де-факто мають надто багато спільного. 

Так, у вказаних вітчизняних законах інформація характеризується як: 

                                                      
20 Під спонукальною інформацією розуміють інформацію, яка «стимулює певні дії, і виконує 

певні функції: а) активізації поведінки, тобто спонукання до дії в заданому напряму; б) інтердикції, 

тобто заборон певних дій або небажаних різновидів діяльності; в) дестабілізації, або порушення деяких 

автономних форм поведінки та діяльності» [125, с. 86]. 
21 Констатуюча інформація «виступає у ролі повідомлення і передбачає зміну поведінки не 

прямо, а опосередковано і поступово. Сам характер повідомлення буває різним: міра об’єктивності може 

варіюватися від байдужого тону викладу до включення в сам текст повідомлення елементів 

переконання» [125, с. 86].  
22 «Аксіальна (від лат. axis – весь, осьовий) комунікація спрямовує свої сигнали до якогось 

окремого отримувача інформації (індивідуального чи групового)» [125, с. 86].  
23 «Ретиальна (від лат. rete – мережа) комунікація має своїм адресатом багатьох реципієнтів, 

великі соціальні групи, які розосереджені ту просторі й у більшості випадків є анонімними для 

комунікатора» [125, с. 86].  
24 Дані наводяться за результатами пошуку у системі «Законодавство України», розміщений на 

офіційному сайті Верховної Ради України. 
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1) «документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 

відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі» 

(ст. 1 Закону України «Про інформацію» [154]); 

2) «відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або 

нерухомих зображень чи в інший спосіб» (ст. 1 Закону України «Про 

телекомунікації» [94]); 

3) «відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях 

(у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, 

органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, 

мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи 

часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно 

оголошені чи документовані відомості» (ст. 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» [155]). Отже, законодавча термінологія, що визначає 

категорію «інформація», містить низку спільних ознак. При це, такі визначення 

мають низку розбіжностей, які давно вимагають усунення та перегляду ролі 

інформації [156, с. 15] у цілому. 

Аналізуючи положення цитованих вище актів законодавства України, 

ознаки інформації, як їх убачає вітчизняний законодавець, можна узагальнити так: 

1) інформацією вважаються «відомості» [154; 94; 155]; 

2) інформація має бути подана / представлена у вигляді сигналів, знаків, 

звуків, рухомих чи нерухомих зображень чи в інший спосіб [94], або збережена на 

будь-яких носіях (зокрема листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, 

діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-

, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи 

часткове відтворення їх елементів) [94]; 

3) інформацією можуть визнаватися лише такі відомості, які оголошені, 

або офіційно оприлюднені [154], або визнаватися інформацією альтернативно за 

таких умов [155]. 

Проаналізуємо такі ознаки з метою з’ясування точного і логічного 

розуміння інформації як одного з основних ресурсів ІС, який є предметом 
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дистанційної комунікації. Насамперед у всіх наведених визначеннях 

підкреслюється, що інформація – це відомості. Використання цього терміна у 

зазначеному контексті зумовлює певні сумніви, адже у лінгвістиці під 

відомостями розуміються звід, список яких-небудь даних [157]. Також очевидно, 

що термін «відомості» не може характеризувати інформацію, адже є вужчим 

поняттям і охоплюється останньою. Тобто відомості можуть характеризуватися як 

певний вид інформації, але не виражають її сутність як форма її подачі. 

Убачається, що термін «відомості» непридатний для характеристик паролів, 

кодів доступу до комп’ютерних систем, електронного підпису, факсимільної 

інформації, СМС, які безпосередньо належать до категорії «дані» [152, с. 75–78]. 

Усвідомлення сутності й використання якого значно точніше, ніж застосування 

терміна «відомості», що не охоплює необхідний масив предметів, адже не може 

поширюватися на всі види інформації. 

У контексті дослідження вітчизняного нормативного визначення під 

поняттям «інформація» розуміють лінгвістичну чи філософську категорію 

«відомості». У міжнародній нормотворчій практиці з тим же смислом 

використовується термін «дані» (лексичне запозичення від англ. «data»). 

Під даними розуміється «результат фіксації, відображення на певному 

матеріальному носії, тобто є зареєстроване на носії представлення відомостей» 

[158, с. 47]. Як, очевидно з сутності визначення, поняття «дані» правильніше не 

лише використовувати замість поняття «відомості» у визначенні інформації, а й 

розглядати як одиницю інформації, яка становить «сукупність даних», як 

указувалося вище. 

На підтвердження цієї думки необхідно процитувати висловлювання 

І. В. Арістової, яка з приводу використання терміна «дані» ще 2000 року 

мотивувала це так: «У тих випадках, коли розглядається повідомлення незалежно 

від того, як вони змінюють знання індивіда, може вживатися і термін «дані» [13, 

с. 11]. 

Отже, під терміном «дані» тут і далі доцільно розуміти одиниці 

інформації, оскільки цей термін не лише відповідає міжнародним стандартам у 
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контексті визначень одиниць інформації, а й точніше від терміна «відомості» 

відображає сутність одиниці інформації. 

Одне із визначень вітчизняним законодавцем конкретизує суть матерії, яка 

містить інформацію, – поля, сигнали, знаки, звуки, рухомі або нерухомі 

зображення тощо [94] в одній площині з даними (курсив мій, Н. С.), ставлячи їх в 

один рівень. Проте, дані, як одиниці інформації, не є носіями і не можуть 

розміщуватися в одному рівні. Дані, які слід відокремлювати від носіїв [152, 

с. 73], оскільки останні лише забезпечують маршрутизацію даних – одиниць 

інформації, і інформацією при цьому не є. На жаль, це типова помилка сучасного 

вітчизняного законодавця: зокрема у нормативних документах, як однойменні з 

категорією «дані» вказуються «знаки», «сигнали», «поля» тощо, і, на нашу думку, 

у подібних твердженнях міститься логічна помилка. Аналіз указаних понять дасть 

змогу виявити не лише зміст помилки законодавця, а й з’ясувати причини такої 

помилки, конкретизувавши визначення поняття «носій інформації» з точки зору 

права25. 

Найперше проаналізуємо поняття «знак» і «сигнал», які використовуються 

законодавцем як вид «представлення» інформації. Так, відповідно до визначення 

ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» [94], стає очевидним, що 

законодавець наділяє поняття «сигнал» і «знак» іншими, відмінними від їх 

соціально-психологічних та технічних визначень, ознаками, оскільки ставить його 

в один ряд: відомості, подані у вигляді сигналів (1), знаків (2), звуків (3), рухомих 

або нерухомих зображень (4) чи в інший спосіб (5). 

У теорії комунікацій акцентовано на тому, що передача будь-якої 

інформації можлива лише за допомогою знакових систем [125, с. 87] (курсив мій, 

Н. С.). Л. Виготський підкреслює подібність знаку у спілкуванні до знаряддя у 

                                                      
25 Загальне поняття носія інформації необхідне для подальшого розуміння його як предмета 

посягання. Так, наприклад, перехоплення певних потоків інформації, хоча і спрямоване на саме 

перехоплення певних даних – інформації, здійснюється шляхом перехоплення потоку носіїв таких 

даних, або переспрямування таких потоків у іншому напряму; викрадення кредитної картки з метою 

привласнення віртуальних грошей полягає у викраденні кредитної картки як носія, що  ідентифікує 

власника інформації, тощо.  
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праці26, а М. Н. Корнєв та А. Б. Коваленко наголошують на тому, що 

комунікативний процес можливий лише у разі, коли комунікатор і реципієнт 

володіють подібною системою кодування і декодування знаків [125, с. 84–85]. 

Знак, який у доктрині психології характеризується як стимул, що спрямовує 

організм до чогось більшого [73, с. 221]. 

У соціальній психології засоби комунікацій поділяються на вербальні й 

невербальні (і ті, і інші можуть кодуватися і декодуватися) залежно від 

характеристики комунікації. У вербальній (від лат. verbum – слово, словесний, 

усний) комунікації використовується знакова система – мова, «найбільш 

універсальний засіб людського спілкування, який забезпечує змістовний аспект 

взаємодії і взаєморозуміння» [125, с. 87]. Невербальна комунікація охоплює такі 

знакові системи, як оптико-кінетичну27; пара- та екстралінгвістичну28, 

просторово-часову29, контакт «очі-в-очі»30. 

Отже, перенесення інформації від комунікатора до реципієнта відбувається 

за допомогою знакових систем, у яких знак виступає одиничним носієм 

інформації. Термін «інформувати» походить від лат. informare і означає 

зображувати, створювати уявлення про щось [69, с. 284]. Зображення є знаком, 

адже містить уявлення про щось. Відповідно його сутність полягає у позначенні 

певного явища, яке в процесі пізнання формує уявлення про те, що такий знак або 

символ позначають. Тобто саме знаки історично виконують функцію зображення, 

утворення уявлення, що повною мірою підтверджує тезу стосовно функції знаків 

як носіїв інформації. 

До категорії знаків також належать символи. Термін «символ» (від грецьк. 

symbolon) – у древніх греків майновий розпізнавальний знак для членів певної 

суспільної групи; речовий або умовний (графічний, звуковий) знак, який позначає 

                                                      
26 Цит. за: [125, с. 84]. 
27 Оптико-кінетична система знаків використовує жести, міміку, пантоміміку [125, с. 88]. 
28 Паралінгвістична знакова система – система вокалізації мовлення; естралігвістична знакова 

система полягає у включенні у мову неоінгвістичних компонентів (пауз, покаглювань, тощо) [125, с. 89]. 
29 «Простір і час організації комунікативного процесу, як зазначають М. Н. Корнєв та 

А. Б. Коваленко, виступають також особливою знаковою системою, мають певне смислове 

навантаження як компоненти комунікативних ситуацій» [125, с. 89]. 
30 Контакт «очі-в-очі» – знакова система, яка виникає у візуальному спілкуванні [125, с. 89–90]. 



71 

 

  

або нагадує певне поняття; образ, що втілює певну ідею [69, с. 636]. Поняття 

«сигнал» частіше застосовується у технічних і природничих науках для 

позначення здебільшого невербальних знаків. 

З метою з’ясування сутності поняття «сигнал», проаналізуємо 

нестандартний для суспільно-наукових досліджень, хоча і такий, що 

використовувався раніше як модель під час розробки однієї з концепцій ІС 31, 

приклад – демонстрація передачі генетичної інформації шляхом подання сигналів 

від ДНК32 до РНК33 людини. Такий код ДНК, що міститься у геномі людини, 

містить певну інформацію про спадкові характеристики об’єкта природного світу, 

що має значення для збереження якостей певного виду: інформації про видові, 

родові й індивідуальні спадкові якості, що передаються від організму до його 

нащадків. Інформація передається шляхом подання біологічних сигналів із 

молекули ДНК, яка може бути визначена як комунікатор до молекули РНК, яка, 

своєю чергою, отримуючи відповідний сигнал, «зчитує» інформацію під час 

специфічної біохімічної реакції (реципієнт). Тобто у генетиці сигнали є носіями 

генетичної інформації. Вони переносять (від «нести») інформацію у вузькому 

розумінні від ДНК до РНК, а у широкому – від одного організму до іншого. 

Безумовно, з точки зору технології, сигнали у ІС мають істотні відмінності, 

але за сутністю вони тотожні попередньому прикладу. Так, сигнал у телебаченні 

переносить інформацію від певного ЗМІ (комунікатора) до глядачів (реципієнтів), 

а процес такої передачі відбувається шляхом кодування і декодування вербальної 

або невербальної знакової системи. Аналогічно, сигнали, що передаються 

телекомунікаціями та комп’ютерними мережами, є носіями певної інформації. 

                                                      
31Модель передачі генетичної інформації використовувався Бодриляйєм під час розробки 

концепції «віртуальної ери», яка приходить на зміну «усному», «письмовому» і «книго друкованому» 

суспільству [70, с. 176]. 
32 ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота, один з двох типів нуклеїнових кислот, який забезпечує 

зберігання, передачу з покоління у покоління і реалізацію генетичної програми розвитку і 

функціонування живих організмів. Основна роль ДНК у клітинах – довготривале зберігання інформації 

про структуру РКК і білків. [159]. 
33РНК – рибонуклеїнові кислоти – перероблюють повідомлення, закодовані у ДНК, у здатні для 

використання в амінокислотних послідовностях [159].  
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Важливим є той аспект, що під час застосування ІКТ у здійсненні 

дистанційної комунікації носієм інформації є не знак, а сигнал, який, по суті, є 

кодованим знаком у комунікації, або безпосередньо ідентичний сигналу, з точки 

зору природничих наук [159]. Відмінність між знаками і сигналами ще і у тому, 

що знак спрямовує увагу до чогось іншого, а символ не спрямовує увагу, він «має 

на увазі» [73, с. 221] щось інше.  

Важливо розуміти, що, оскільки одиницями інформації є саме дані, а 

носіями інформації виступають знаки або сигнали, то, відповідно, кількість 

(знаків або сигналів) повинна відповідати кількості даних, що передаються або 

зберігається за допомогою таких носіїв. 

Тому слід підкреслити, що і знаки, і сигнали не можуть розумітися як 

«представлення» інформації, а належать безпосередньо до носіїв інформації. 

Оскільки одиницями інформації є саме дані, а одиничним носієм інформації 

виступають знак або сигнал, то, відповідно, кількість знаків або сигналів, за 

допомогою яких передається інформація, у комунікації має відповідати кількості 

даних, які передаються за допомогою таких носіїв. 

Водночас звук, запах, дотик також є сигналами або знаками у невербальній 

комунікації [125, с. 88], і, якщо передавання звуку за допомогою сучасних ІКТ 

сьогодні уже сприймається цілком природно, передавання запаху і дотику поки 

що не належать до «типових» форм комунікації, хоча передавання запахів уже 

перебуває у межах можливостей мобільного зв’язку [160; 161], а можливостями 

передавання дотиків наділена «віртуальна реальність» [162; 163]. Очевидно, що 

розвиток інтелектуальних технологій зробить запах і дотик такими ж звичними 

для споживачів інформації, як і, наприклад, можливість ідентифікації 

телефонного номера абонента або його візуальної ідентифікації за допомогою 

появи фотографії того, хто телефонує, під час спілкування на екрані телефону. 

Повернемося до законодавчої термінології, яка використовується у 

вітчизняному законодавстві для визначення інформації. Підхід вітчизняного 

законодавця до використання терміна «представлення», який міститься у ст. 1 

Закону України «Про інформацію» [154], ст. 1 Закону України «Про 
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телекомунікації» [94] у якості ознаки інформації, також потребує критики. З 

точки зору аналізу поняття «інформація» та її складових – даних у поєднанні з 

визначенням сутності інформації та її ролі у комунікації з точки зору соціальної 

психології, доцільність вживання терміна «представлення» як обов’язкової ознаки 

викликає неабиякі сумніви. Як було доведено, знаки і сигнали є носіями 

інформації, і тому термін «представлення» щодо їх вживання у контексті «дані, 

представлені у вигляді» щодо знаків, символів (теж знаків), полів тощо 

неправильний. Навіть шляхом лексичного прикладу доведемо недоречність 

перелічування різновидів носіїв у наведеній правовій конструкції: у разі заміни 

термінології вказаної конструкції і замість «знаків, сигналів, полів» тощо 

включити у цю конструкцію загальне щодо них поняття «носії». Конструкція 

виглядатиме так: «дані, подані у вигляді носіїв даних». Водночас, як дані можуть 

розміщуватися у носіях, але з ними не збігаються. 

Повертаючись до визначення категорії «інформація» у законодавстві 

України, згадаємо, що два з трьох наведених вище визначень підкреслюють 

обов’язковість «публічного оголошення» [154; 155] як неодмінної ознаки, а одне з 

цих визначень у якості альтернативи вимагає «документування» таких відомостей 

[154]. Це викликає сумніви стосовно усвідомлення сутності інформації на 

найвищому рівні у державі, і, зокрема, стосовно нерозуміння ступеня уразливості 

«інформації», яка може бути визнана інформацією лише у разі її офіційного 

оприлюднення або документування. 

Визначення публічного оголошення як обов’язкової ознаки інформації 

цілковито хибують, наприклад щодо конфіденційної інформації, яка за головною 

ознакою режиму зберігання – таємницею, оприлюдненню не підлягає. Зокрема, у 

тексті Закону України «Про доступ до публічної інформації» [146] є колізії 

стосовно публічності інформації про усиновлення, яка є таємною, інформації про 

клінічні випробування [164, с. 10], ексклюзивні дані фармацевтичних розробок 

[165, с. 12] та інших видів подібної інформації. Нісенітницею також є визнання 

інформацією винятково відомостей, що опубліковані або офіційно оприлюднені, у 

разі наведення повсякденних прикладів, які демонструють невідповідність 
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зазначених положень об’єктивному існуванню інформації. Так, наприклад, якщо 

доповідь Президента України у Верховній Раді не була документована або 

публічно оголошена, то промова Президента, відповідно до ознак інформації за 

визначенням Закону України «Про інформацію» [154], до інформації не належить. 

Інший приклад, який демонструє абсурдність нормативного визначення у якості 

ознак інформації «публічного оголошення» та «документування», думки вченого, 

які були записані ним на диктофон, які також не можуть вважатися інформацією, 

оскільки не відповідають ознакам, які встановлює щодо інформації чинне 

вітчизняне законодавство. 

Але в обох наведених випадках відбулася вербальна передача інформації, 

тобто передача її у вигляді мови, текстів або в аудіовізуальних зображеннях. 

Проте інформація може бути передана і невербально: міміка, жести, піктограми 

тощо. Тобто, як зазначалося вище, з використанням знаків і сигналів як носіїв 

інформації. 

Очевидно, що вітчизняний законодавець характеризує як ознаки інформації 

її певну належність до носіїв інформації, під поняттям інформація розуміє певний 

елемент комунікації, але не системно відокремлений, а пов’язаний з відповідним 

носієм. В останньому випадку не «сигналом» чи «полем», що було б більш 

адекватним для подібного формулювання у ІС, а вимагає саме «матеріалізації» 

інформації – публікування чи оприлюднення. Відповідно, на рівні законодавства 

інформація сприймається лише як дані, поєднані з певним носієм, а самостійно як 

явище об’єктивного світу не сприймається. 

Вірогідно, саме це є поясненням застосування вітчизняним законодавцем 

таких ознак, як «представлення», «офіційне опублікування» чи «документування» 

до інформації, які характеризують не інформацію, а спосіб її вербалізації. 

Наприклад, російські вчені цілеспрямовано підкреслюють, що «форма 

представлення інформації не має значення для визнання інформації як такої» 

[166, с. 374] (курсив мій, Н. С.). 

Доцільно згадати ознаки інформації, як їх характеризує вітчизняний 

законодавець. У ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» як носії інформації 
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визначені: «листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, 

малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові 

записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх 

елементів)» [94]. Очевидним є те, що, відповідно до зазначеного переліку, кожна з 

його складових, зважаючи на обґрунтоване і наведене вище визначення як носіїв 

інформації даних – сигналів і знаків, щонайменше не відповідає поняттю носія 

інформації, оскільки містить сукупність саме носіїв інформації, переміщує їх, 

забезпечуючи рух інформації у комунікації. 

Не заглиблюючись в аналіз зазначених у законі предметів, підкреслимо, що 

кожний з таких є не носієм інформації – даних (сигналів або знаків), а виступає 

каналом їх передачі, буквально – носієм носіїв інформації або каналом 

[дистанційної] комунікації34. 

Необхідно також підкреслити, що одна з важливих і характерних для всіх 

видів інформації ознака досі не проаналізована правниками. Натомість, така 

ознака очевидна: вона полягає у здатності інформації до вербальної або 

невербальної передачі іншому суб’єкту або іншим суб’єктам. Саме у цьому, на 

нашу думку, і смисл інформації.  

Цей висновок не потребує додаткової аргументації, оскільки, зважаючи на 

попередні твердження і доведення, повною мірою очевидно, що синтез інформації 

відбувається з метою її передачі. Тобто інформація, яку передати неможливо, не 

має ані об’єктивного, ані суб'єктивного сенсу. Крім цього, навіть не є важливим 

для з’ясування, чи здатний реципієнт сприйняти інформацію, яку отримав, чи ні. 

У цьому контексті важливо зважати на співвідношення понять «значення» і 

«смисл» інформації, оскільки вади сприйняття реципієнтом можуть виникати 

саме у зв’язку зі збігом або різницею у розумінні смислу і значення інформації. 

Так, якщо під значенням розуміється «відображення найсуттєвіших та 

узагальнених боків предметів і явищ», то під смислом – «суб’єктивний зміст, 

                                                      
34 Під каналом комунікації розуміють сукупність носіїв інформації, що транспортують 

повідомлення від джерела до приймача [167].  
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якого набуває слово у конкретному контексті, у конкретній ситуації спілкування» 

[125, с. 85]. 

Очевидно, що будь-які сукупності даних, а в окремих випадках і поодинокі 

дані, маючи об’єктивоване значення, на етапі сприйняття реципієнтом 

набуватимуть докорінно відмінного від об’єктивного значення суб’єктивного 

смислу, який утворюється у свідомості реципієнта під впливом його особистісних 

особливостей сприйняття як результату перцептивного аспекту спілкування та 

усвідомлення. 

Право як система регулювання відносин між людьми у якості отримувача 

інформації у комунікації – суб’єкта-реципієнта – розглядає саме людину і у 

прямій, і в опосередкованій комунікації. Очевидно, що найбільш важливим з 

точки зору права є саме феномен свідомості, який опосередковано через психіку 

суб’єкта-реципієнта сприймає інформацію, перетворюючи її на свідоме і 

несвідоме, яке зберігається у свідомості. Не менш важлива можливість зворотного 

перетворення свідомого і несвідомого через психічну діяльність назовні зі 

свідомості. 

Отже, перелік предметів, визначений у ст. 1 Закону України «Про 

телекомунікації» [94] у якості носіїв інформації, у той час як указані предмети 

виконують функцію передачі саме знаків і сигналів – даних, містить перелік 

каналів передачі інформації або каналів [дистанційної] комунікації.  

За власною функцією у комунікації канал повинен сприйматися як предмет 

або явище, який забезпечує рух носіїв інформації від комунікатора до реципієнта. 

Так, до каналів інформації належать: мова, рухи, література, зокрема поезія, 

музика, малюнок, психіка, про що вказувалося вище, а також, безумовно, новітні 

канали дистанційних комунікацій, виникнення яких ґрунтується на розвитку IT, 

безпосередньо ІКТ: електромагнітні поля, хвилі певних частот тощо. 

З огляду на розуміння сутності й значення каналів руху інформації у 

комунікації під каналами комунікації доречно розуміти біологічні, психічні, 

соціальні, або технічні механізми, які забезпечують рух носіїв інформації від 

комунікатора до реципієнта. Під впливом розвитку ІКТ відбулося створення 
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технічних каналів комунікації, які дають можливість миттєвого і безмежного 

здійснення дистанційних комунікацій. 

Інформація як суспільне благо, що одночасно є ресурсом ІС, має власні 

ознаки, структуру. Через них може визначатися її сутність – власне поняття 

інформації як суспільно значущого явища. 

Тому інформацію важливо характеризувати з таких позицій: 

1) ролі інформації у комунікації – як предмета комунікації; 

2) структури інформації – у вигляді даних або сукупності даних; 

3) розміщення складових інформації (даних або їх сукупностей) на носіях 

інформації – знаках або сигналах; 

4) характерної якості інформації – здатності до передачі; 

5) значення інформації – можливості досягти певного ефекту впливу у разі 

передачі – сприйняття, усвідомлення тощо. 

Під інформацією як явищем об’єктивного світу слід розуміти дані або 

сукупність даних, які є предметом комунікації або здатні бути таким, тобто 

можуть бути передані від комунікатора до реципієнта за допомогою носіїв 

інформації з використанням каналів комунікації. 

Розвиток комунікаційних технологій (виникнення ІКТ) «породив 

можливість ґрунтування ключових різновидів діяльності у всіх сферах «людської 

практики» на комунікаційних технологіях, (і, відповідно, дистанційних 

комунікаціях), які глобально організовані в інформаційні мережі та зосереджені 

навколо обробки інформації» [46, с. 1]. 

Комунікаційні технології, як механізм здійснення дистанційних 

комунікацій, існували завжди, забезпечуючи можливість спілкування як 

невід’ємної потреби людини у суспільстві. Вони еволюціонували: від міміки і 

наскального розпису до сучасних ІКТ: цифрового телебачення, супутникового 

зв’язку, Internet тощо. Комунікація – процес передачі інформації від комунікатора 

до реципієнта і може виступати складовою комунікаційного процесу – обміну 

інформацією між суб’єктами. Інформація (дані – сигнали та знаки, або сукупність 
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таких) у комунікації, відповідно, рухається каналами інформації, який переносить 

її від комунікатора до реципієнта у вигляді даних. 

Комунікація, яка здійснюється за допомогою «традиційних» каналів 

комунікації: мови, музики, пластики тіла, книг тощо, може відбуватися фактично 

миттєво лише у разі перебування суб’єктів комунікації на незначній відстані одне 

від одного (мова, «жива» музика, доторкання) або у іншому випадку може 

тривати певний час, аж доки каналом інформація фізично не подолає всю відстань 

від комунікатора до реципієнта (книга, лист). 

Дистанційні комунікації, які здійснюються з використанням ІКТ, незалежно 

від відстані на сучасному етапі розвитку ІКТ можуть здійснюватися фактично 

миттєво. Дослідимо технологічні можливості дистанційної комунікації, яка 

здійснюється із застосуванням ІКТ і реалізуються шляхом кількох етапів: 

1) уведення суб’єктом-комунікатором (особою) первинних даних (символів або 

знаків) у комунікаційну систему – комунікатор і постановка завдання (у цьому 

випадку – передачі даних); 2) автоматичне кодування і трансформація 

комунікаційною системою-комунікатором отриманих даних у сигнали, що 

придатні для передачі цією системою (системою-комунікатором) та сприйняття 

електронною комунікаційною системою-реципієнтом; 3) передача сигналів від 

електронної комунікаційної системи-комунікатора до комунікаційної системи-

реципієнта (виконання «завдання»); 4) сприйняття комунікаційною системою-

реципієнтом отриманих від комунікаційної системи-комунікатора сигналів; 

5) декодування і ретрансформація комунікаційною системою-реципієнтом 

отриманих сигналів у первинні дані – символи або знаки, які сприймаються 

суб’єктом-реципієнтом (особою), і трансляція їх суб’єкту-реципієнту. 

Як приклади стосовно наведеної схеми здійснення дистанційної комунікації 

з використанням ІКТ можна навести: трансляцію телебачення та радіомовлення, 

телекомунікацій, комунікації у мережах, зокрема у Internet, супутниковий зв’язок 

тощо. 

ІКТ (Information and communications technology, ICT, англ.) – 

інтеграція телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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комп'ютерів, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних 

систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, 

передавати та змінювати інформацію. Соціальна значущість ІКТ окремо 

визначається ООН [168]. Отже, з точки зору права, ІКТ можуть визнаватися як 

поєднаний комплекс КС, телекомунікаційного та програмного забезпечення, за 

допомогою якого може відбуватися уведення, обробка, зберігання інформації, а 

також здійснюватися дистанційні комунікації.  

Вони виникли як різновид знань у ІС, і становлять результат створення 

специфічних технічних можливостей, спрямованих на технічне забезпечення 

здійснення дистанційних комунікацій без обмеження у просторі й часі. Хоча 

основним завданням ІКТ є технічне забезпечення здійснення дистанційних 

комунікацій, самі ІКТ не належать ані до носіїв, ані до каналів здійснення таких, 

адже є саме тими технологіями, які забезпечують автоматизовану переробку 

(кодування) первинних даних у сигнали та, відповідно, забезпечують утворення 

каналів здійснення дистанційної комунікації та передачу сигналів такими 

каналами. По суті, ІКТ є «рейками» для здійснення дистанційної комунікації, 

адже на всіх її стадіях: від уведення даних комунікатором до їх отримання 

реципієнтом, застосовуються ІКТ, утворюючи технологічну оболонку 

дистанційної комунікації. 

За змістом і технічна система-комунікатор, і технічна система-реципієнт, у 

разі їх поєднання, утворюють саме канал дистанційної комунікації, який 

забезпечує фактично миттєве її здійснення на значно більшу, зокрема 

необмежену, відстань від суб’єкта-комунікатора до суб’єкта-реципієнта, ніж це 

можливо за допомогою використання звичайних каналів інформації. За 

допомогою застосування ІКТ первинні дані від суб’єкта-комунікатора, за 

посередництва прямої і зворотної автоматичної трансформації або кодування та 

декодування у сигнали, можуть бути передані до суб’єкта-реципієнта у 

первинному вигляді. 

У Концепції формування інформаційного простору СНД узагалі поряд із 

терміном «інформаційна технологія» як однопорядкові застосовуються терміни 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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«інформаційна система» та «засоби їх [технологій та систем] забезпечення» 

[169] (уточнення курсивом моє, Н. С.). 

Дослідники феномена ІС у різних галузях науки зазначають, що його 

ресурсом є комунікаційні технології, зокрема – ІКТ, інформаційно-інтелектуальні 

технології (ІТ) [75, с. 8, 123]. Важливо зважити на тезу А. С. Гальчинського, який 

наголошує, що основою суспільства нового типу є комплексна автоматизація 

процесів, яка не окреслюватиметься окремими дільницями, а охоплюватиметься 

«системно замкнутими автоматизованими структурами, що базуватимуться на 

усіх доступних високих інформаційно-інтелектуальних технологіях» [75, с. 123], 

тобто саме технології, якими забезпечується технічний рівень автоматизованого 

керування процесами передачі інформації, відповідно до вимог сучасного стану 

технічного розвитку, має цікавити дослідників ІС. 

У політологічній науці А. В. Колодюк висловлює ідеї стосовно того, що ІКТ 

є не просто «технічна інфраструктура, пов’язана, наприклад, з комп’ютеризацією 

чи телефонізацією, а глобальний інструмент розподілу ідей, капіталу та праці, 

який визначає парадигму розвитку глобального світу» [74, с. 6]. Саме він на 

дисертаційному рівні доводить, що ІКТ є ресурсом ІС поряд із інформацією на 

рівні сприйняття політологією. 

 З точки зору правової науки, ІКТ, за умов урахування їх цінності для 

забезпечення спілкування та здійснення дистанційних комунікацій у ІС, має 

розцінюватися як предмет, що потребує правового забезпечення. 

Установивши сутність та ознаки дистанційної комунікації, інформації та 

ІКТ, слід відповідати на таке запитання: чи має значення для праворозуміння 

сутності інформації її зміст, чи впливає змістовне навантаження інформації на її 

правове забезпечення? З цією метою необхідно проаналізувати поняття «знання» 

з позиції специфіки таких даних. З цією метою доцільно зважити на філософське 

розуміння терміна «знання» як продукту суспільної діяльності людей, ідеального 

вираження у знаковій формі об’єктивних якостей і зв’язків світу [170, с. 112]. 

Отже, до основних ознак категорії знань належать: 

1) вони – продукт діяльності свідомості індивіда; 
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2) знання – сукупність даних у знаковій формі; 

3) за змістом вони є результатом суб’єктивного сприйняття і відображення 

свідомістю індивіда об’єктивних якостей і зв’язків світу. 

Підхід до визначення знань окремою, при цьому рівнозначною категорією 

за значенням і тотожною за формою порівняно з інформацією, привертає увагу. У 

законодавстві термін «знання» використовується у низці актів законодавства на 

рівні «загальновживаного»35, і він достатньо поширений. Деякі вчені виділяють 

знання як окремий ресурс ІС [75, с. 125]. Застерігає також те, що подібні тези, 

притаманні політологам і економістам, категорично не відображені у наведених 

вище соціологічних, соціально-психологічних і психологічних визначеннях, які 

серед ресурсів ІС насамперед визначають інформацію. Так, наприклад 

А. С. Гальчинський характеризував, поряд із інформацією, знання як продуктивну 

силу процесів трансформації суспільства [75, с. 125]. 

Відповідно до виділених основних характеристик знань, останні за 

формальними ознаками належать до категорії «інформація», хоча і 

характеризуються додатковими ознаками, які вирізняють знання від загального 

масиву даних, або сукупності даних, двома специфічними ознаками: 

1) знання, на відміну від усього масиву інформації, є не результатом 

суспільних відносин в цілому, а становлять результат саме інтелектуальної 

творчої діяльності людини. Тобто знання належать до індивідуальної діяльності 

індивіда (далі – дослідника) або колективної діяльності дослідників – індивідів 

(ознака індивідуальної визначеності); 

2) знання, на відміну від іншої інформації, характеризуються тим, що 

виникають на основі аналізу об’єктивних даних про зв’язки і якості світу, зокрема 

суспільства, ґрунтуються на вивченні таких зв’язків і якостей. Водночас метою 

синтезу знань є подальший розвиток і бази знань, і індивіда, і суспільства, у якому 

і для розвитку якого такі знання створені (ознака суспільної значущості). 

                                                      
35 В Україні у нормативно-правових актах терміну «знання» використовується у більше 50 

законах, більше 170 постановах КМ України. При цьому, жодний з указаних актів не містить визначення 

цього терміна. 
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На підтвердження особливостей утворення знань доцільно навести формулу 

К. І. Бєлякова, який характеризує знання так: «знання = факти + переконання + 

правила» [58, с. 358], що свідчить про аналітичні етапи синтезу знань, відмінність 

від даних. 

Синтез знань здійснюється у свідомості людини за допомогою 

використання всіх її функцій: гносеологічної – щодо пізнання об’єкта, який 

становить об’єкт дослідження; розмежування себе і об’єкта – оцінка власних 

можливостей щодо вчинення дослідження цього об’єкта; ставлення до себе і 

навколишнього світу в частині необхідності створення знань; креативна складова 

– у частині формування нових образів і понять; формування тимчасової картини 

світу – у частині прогнозів; формування цілей діяльності – вольовий аспект. 

Тому, використовуючи в подальшому термін «знання», зазначимо, що під 

категорією знання розумітимуть дані, або сукупності даних, які є результатом 

індивідуальної інтелектуальної творчої діяльності людини, що ґрунтуються на 

дослідженні нею об’єктивних зв’язків та якостей світу і спрямовані на розвиток 

попередньої бази знань дослідника, суспільства. Іншими словами, знання – це 

інформація, яка є результатом креативної діяльності дослідника, спрямованої на 

розвиток попередніх знань, самого дослідника та суспільства. 

Знання можуть бути індивідуальними36 – синтезованими однією людиною, 

і колективними – синтезованими індивідами у межах колективу інших індивідів. 

Останній в умовах розвитку ІКТ може утворюватися на будь-якій відстані його 

членів одне від одного, вони можуть навіть ніколи не бачити один одного 

безпосередньо. 

Поняття «знання» не лише не є тотожним, а й ширшим, ніж, наприклад, 

законодавче визначення науково-технічної інформації, закріплене у ст. 1 Закону 

України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ, де 

науково-технічною інформацією визнаються «документовані або публічно 

оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і 

                                                      
36 Сьогодні знання ґрунтуються на попередньо отриманих знаннях. Це не впливає на ознаку 

знань за кількістю дослідників – базою досліджень і індивідуальних, і колективних дослідників 

виступають знання попередніх дослідників.  
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виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, 

проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності» [171]. 

Необхідно визнати також і те, що інформація без можливості її 

використання у поєднанні з ІКТ, яка була притаманна попереднім стадіям 

розвитку суспільства, у ІС залишається лише частиною бази розвитку саме 

суспільства. Особливою рисою, притаманною ІС, є інформація у динаміці, і така 

динаміка забезпечується ІКТ. Важливо підкреслити, що у тандемі основних 

ресурсів ІС ієрархічно перше місце належить інформації, адже саме знання, як її 

специфічний вид, зумовили виникнення ІКТ. Водночас, інформація на сучасному 

етапі втрачає повноцінність за відсутності належних ІКТ, які забезпечують її 

динаміку. 

Важливо наголосити на тому, що як ресурси розвитку ІС, у ньому 

інформація та ІКТ повинні розглядатися здебільшого у поєднанні, а не 

виокремлено, оскільки саме їх єдність і взаємний розвиток та поширення 

зумовлюють динаміку суспільних відносин. Знання можуть уважатися 

самостійною рушійною силою, оскільки на теоретичному рівні забезпечують 

розвиток індивідів у суспільстві, відтак суспільства у цілому. 

Під свідомістю у доктрині права розуміють притаманну лише людині форму 

відображення дійсності у діяльності та поведінці особи [8, с. 437]. Проте, у 

жодному із законодавчих актів, які регламентують інформацію, не 

характеризується поняття «свідомість» людини. Свідомість людини є первинною 

у прямій та опосередкованій комунікації, і саме вона є феноменом, здатним до 

сприйняття і відображення у відповідних психічних виявах змісту і сутності 

інформації. 

Свідомість як одне з основних понять філософії, соціології та психології 

характеризується як «вища, притаманна лише людині форма відображення 

об’єктивної дійсності» [170, с. 369], «вищий рівень духовної активності людини 

як соціального суб’єкта» [71, с. 596], «гранична абстракція, … ідеальна форма 

відображення, відтворення, породження дійсності, що не заважає їй бути реально, 

об’єктивною, буттєвою» [172, с. 517]. 
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У психології, одним із нагальних напрямів дослідження якої є вивчення 

феномена свідомості, існує низка підходів до його визначення. Так, під 

свідомістю розуміється особливий, вищий рівень організації психічного життя 

суб’єкта, який виділяє себе з навколишньої дійсності, відображає цю дійсність у 

формі психічних образів, які слугують регуляторами цілеспрямованої діяльності 

[71, с. 596]. Свідомість – вища форма психічного відображення суспільного життя 

у вигляді узагальненої й суб’єктивної моделі навколишнього світу у формі понять 

і чуттєвих образів, єдність психічних процесів, які беруть участь в усвідомленні 

людиною об’єктивного світу і власного буття [170, с. 369]. 

До невід’ємних ознак свідомості належать: мова, мислення та здатність 

створювати узагальнену модель навколишнього світу у вигляді сукупності образів 

і понять. У структуру свідомості входить низка елементів, кожний з яких 

відповідає за певну функцію свідомості, до яких належать: 1) пізнавальні процеси 

(відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять). На їх основі формується сукупність 

знань про навколишній світ; 2) розмежування суб’єкта і об’єкта (протиставлення 

себе навколишньому світу, розмежування «Я» і «не Я»). Сюди входить 

самосвідомість, самопізнання і самооцінка; 3) ставлення людини до себе і 

навколишнього світу (відчуття, емоції, переживання; 4) креативна (творча) 

складова (свідомість формує нові образи і поняття, яких раніше не було у ній за 

допомогою відображення та інтуїції); 5) формування тимчасової картини світу 

(пам’ять зберігає образи минулого, уява формує майбутнє); 6) формування цілей 

діяльності (відповідно до потреб людини, свідомість формує мету діяльності і 

спрямовує людину на їх досягнення).  

Необхідно повністю погодитися із П. С. Берзіним стосовно ідентичності 

його визнання контролювання процесів людської поведінки свідомістю і волею 

людини [173, с. 125]. Описане явище є наслідком того, що відображення 

інформації у свідомості людини здійснюється психікою37, яка за допомогою 

пізнавальних процесів і властивостей створює у свідомості людини образи і 

                                                      
37 Психіка –  внутрішні інформаційні процеси і структури, які здійснюють орієнтування у 

зовнішньому світі, керування своїми станами і поведінкою [174].  
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навпаки – за допомогою пізнавальної, емоційно-комунікативної та регулятивної 

функцій психіки може відображати зовні образи, що були утворені свідомістю 

людини у вигляді мови, емоції, дій тощо. 

Загальновідомо, що свідомість має свою структуру. Згідно з цією точкою 

зору не усі психічні явища усвідомлюються людиною. Є сфера, яка з огляду на 

визначення З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма визначається як 

несвідоме. Тому психіка людини не може ототожнюватися зі свідомістю, адже не 

всі психічні процеси людини охоплюються свідомістю: низка психічних явищ 

може перебувати у несвідомому – частині свідомості. 

Під несвідомим у соціальних науках розуміють таку характеристику 

активних психічних процесів, які не є в певний момент центром смислової 

діяльності людини, але впливають на течію свідомих процесів. Так те, про що 

людина у цей момент безпосередньо думає, що в принципі відомо їй і асоціативно 

пов’язане з предметом її думки, може як смисловий підтекст впливати на 

спрямування думки, супроводжувати її і т. д. Це – психічні дії, які можуть 

розгортатися автоматично. Це стосується і того, що сприймається, хоча прямо не 

усвідомлюється: вплив обстановки, ситуації, автоматичних дій (рухів). 

Зважаючи на наведені визначення феномена свідомості та її складових – 

свідомого і несвідомого, стає очевидним, що свідомість людини є носієм 

інформації, оскільки свідомістю за допомогою психіки може сприйматися, 

трансформуватися і зберігатися у ній, передаватися з неї назовні будь-яка 

інформація.  

Відповідно, психіку людини слід характеризувати як систему, що 

забезпечує рух інформації з навколишнього середовища до свідомості людини і 

навпаки. Згідно з розумінням визначень психіки цей феномен – продукт і спосіб 

взаємодії людини з навколишнім світом [88, с. 65]. Отож, психіка людини є і 

каналом, і носієм інформації одночасно, оскільки психіка людини є і продуктом, і 

способом взаємодії індивіда з навколишнім світом. 

Отже, із убезпеченням інформації, знань, ІКТ як основних ресурсів ІС 

необхідно також передбачати механізми захисту інформаційного простору, 
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інформаційної  інфраструктури, свідомості та права на спілкування від 

суспільно небезпечних посягань. 

 

 

 

1.3 Нормативні основи забезпечення безпеки інформаційного 

суспільства 

 

Розвиток ІС уперше отримав правову підтримку на європейському рівні 

22 липня 2000 р., коли державами Великої вісімки була прийнята Окінавська 

хартія Глобального інформаційного суспільства [1, с. 51] (далі – Окінавська 

хартія). Глобалізаційні світові перетворення, визначені суспільними цінностями у 

Декларації тисячоліття ООН [86], яка була прийнята ООН два місяці пізніше за 

Окінавську хартію, були визнані «позитивним фактором для всіх народів світу», а 

2003 року у Женеві, під час проведення першої зустрічі з питань ІС прийнято 

Декларацію принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті» [175] (далі – Женевська декларація), яка сьогодні 

є основним міжнародним актом, що містить правове закріплення основних 

напрямів розвитку глобального ІС. Указані три акти ініціювали, по суті, 

політичний старт розвитку та «сходженню» правового забезпечення розвитку ІС, 

як паростку, на базі правового забезпечення індустріального суспільства. Факт 

прийняття таких актів необхідно оцінювати як офіційне визнання на 

політичному рівні правового забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства38. 

Декларація тисячоліття [86] і Окінавська хартія [1] на міжнародному рівні 

задекларували основні напрями розвитку суспільства у ХХІ сторіччі (п. 6 

Декларації тисячоліття, п. 4 Окінавської хартії), визнали наявність і необхідність 

подальшого скоординованого розвитку всіх учасників світового суспільства (п. 5 

                                                      
38 Як влучно підкреслює І. Л. Бачило, до прийняття таких основоположних актів ІС розвивалося 

на основі індустріального суспільства, використовуючи притаманні йому способи устрою та 

виробництва [20, с. 319]. 
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Декларації тисячоліття), зокрема ІС (п. 2 Окінавської хартії), і необхідність його 

політичного і правового забезпечення (п. 4 Декларації тисячоліття, п. 19 

Окінавської хартії) з метою підвищення рівня життя населення Землі (п. 5 

Декларації тисячоліття) і надання можливості кожному вільно отримувати та 

поширювати інформацію (п. 1 Окінавської хартії) і користуватися благами 

сучасної цивілізації (п. 2 Декларації тисячоліття; п. 2 Окінавської хартії). 

Окінавська хартія наголошувала на низці історично-, соціально- і 

економічно зумовлених постулатів, які в подальшому стали аксіомою для базових 

підходів до формування національних сегментів ІС. Так, у п. 1 Окінавської хартії 

зазначалося, що ІКТ є одним із найбільш «важливих» факторів, що впливають на 

формування суспільства ХХІ століття; у п. 2 йшлося про те, що «суть такої, що 

стимулюється, економічної і соціальної трансформації полягає у її здібності 

сприяти людям і суспільству у використанні знань та ідей», а у п. 3 

підкреслюється, що всі без винятку повинні мати змогу користуватися перевагами 

глобального ІС [1, с. 52]. 

Декларативна в цілому, Окінавська хартія встановлювала і певні вектори 

подальшої розбудови ІС і його національних сегментів у: використанні цифрових 

технологій; подоланні електронно-цифрового розриву; сприянні загальній участі 

тощо. Також у ній передбачалися і етапи подальшого розвитку, серед яких одне з 

перших місць відводилось питанню правильного і керованого розвитку 

безпечного ІС: «Інформаційне суспільство, як ми його уявляємо, дозволяє людям 

ширше використовувати свій потенціал і реалізовувати свої поривання. Для цього 

ми повинні зробити так, щоб інформаційні технології слугували досягненню 

взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого економічного зростання, 

підвищення громадського добробуту, стимулювання соціального погодження і 

повної реалізації їх потенціалу в області зміцнення демократії, транспарентного 

і відповідального управління, прав людини, розвитку культурної багатобарвності 

і зміцнення міжнародного миру та стабільності» (курсив мій, Н. С.). Учасники 

Великої вісімки підтвердили також необхідність розробки спеціальних 
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ефективних національних і міжнародних стратегій з метою вирішення проблем, 

що виникають під час розвитку ІС (п. 2). 

Необхідними для оцінки з позицій кримінального права є зазначені у ст. 6 

Окінавської хартії сфери застосування цифрових технологій, визначені як: 

1) проведення економічних і структурних реформ; 2) раціонального управління 

макроекономікою; 3) розробки інформаційних мереж, які забезпечують швидкий, 

належний, безпечний і економічний доступ до мережевих технологій; 4) розвитку 

людських ресурсів; 5) активного використання інформаційних технологій у 

державному секторі і сприяння відображенню у реальному часі послуг, 

необхідних для підвищення рівня доступності влади для всіх громадян. Водночас, 

Декларація тисячоліття як однин із пріоритетних напрямів глобалізації світу 

задекларувала саме розвиток ІС. Відповідно до вимог Окінавської хартії та 

Декларації тисячоліття, ІС на світовому рівні потрібно розглядати як глобальне 

відкрите суспільство, орієнтоване на переваги використання інформації, знань і 

цифрових технологій, учасники якого спільно сприяють загальній участі країн 

світу у подоланні електронно-цифрового розриву і подальшому спільному 

розвитку, побудованому на розвитку інформації, знань і використанні ІКТ. Вони 

започаткували політико-правове забезпечення розвитку глобального ІС, 

регламентуючи напрями стратегій, тактики і засобів сприяння розвитку і 

захисту інформації, інформаційних технологій та, зокрема, ІКТ у їх сукупності 

на благо людства. 

З часом основним міжнародним документом, який де-юре започаткував 

безпосередньо правове забезпечення розвитку ІС на світовому рівні, стала 

Женевська декларація. Прийнята на основі цілей і принципів ООН (ст.ст. 1, 2 

Статуту ООН [176]), а також вимог виконання у повному обсязі положень 

Загальної декларації прав людини [177], Женевська декларація обов’язкова для 

всіх держав-членів ООН. У її преамбулі визначено основний зміст ІС, як його 

розуміє світова спільнота, з огляду саме на ті цінності й сподівання, яких очікує 

світ від розвитку ІС. У її п. 1 визначена рішучість побудувати орієнтоване на 

інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток ІС, а фундаментом ІС 
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(п. 4) визначається проголошене у ст. 19 Загальної декларації прав людини право 

кожного на «свободу переконань і на вільне їх вираження», яке охоплює «свободу 

безперешкодно дотримуватися власних переконань і свободу шукати, отримувати 

і розповсюджувати інформацію та ідеї будь-якими засобами, незалежно від 

державних кордонів», а також (п. 3) акцентовано на неподільності прав і свобод 

людини, включаючи право на розвиток [177] (п. 10 Віденської декларації, 

Програма дій ООН, прийнята на Всесвітній конференції з прав людини 1993 року 

[178]), визначене у п. 1 ст. 1 Декларації ООН про право на розвиток (1986 р.) 

[179].  

Комплексне формулювання завдань, що покладаються ООН на 

запроваджені Женевською декларацією принципи побудови ІС, рівною мірою 

розповсюджуються на всі держави, що є членами ООН, адже у зв’язку з 

посиланням п. 2 Женевської конвенції на Декларацію тисячоліття, відповідно до 

п. 2 якої всі учасники останньої, «крім індивідуальної відповідальності перед 

власним суспільством, несуть також і колективну відповідальність за 

утвердження принципів людської гідності, справедливості й рівності на 

глобальному рівні». Лише під час першого прочитання таке положення здається 

надто декларативним і ідеалістичним, проте практично воно може бути 

використано будь-яким із учасників, який зазнав істотної шкоди через порушення 

принципів ІС у зв’язку із вчиненням кібернетичних посягань із території або 

транзитом через територію інших учасників, які не створили відповідні правові 

механізми унеможливлення вчинення таких порушень у національному сегменті 

глобального ІС. 

Зважаючи на те, що, відповідно до положення п. 4 Женевської декларації 

щодо визначення спілкування як одного з «основоположних принципів соціальних 

процесів, однією з базових людських потреб і фундаментом будь-якої соціальної 

організації» [175] (курсив мій, Н. С.) (ч. «А» п. 4), гарантоване кожному, де б він 

не перебував, право «мати можливість брати участь у інформаційному 

суспільстві, включаючи неможливість позбавлення будь-кого переваг, що 
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пропонуються інформаційним суспільством (ч. «В» п. 4), у якому шанується 

гідність кожної особистості» (ч. «В» п. 5) [175]. 

Декларація тисячоліття, Окінавська хартія та Женевська декларація стали 

основними векторами розвитку ІС в світі. У п. 2 частини «А» Женевської 

декларації, зокрема, зазначається, що її головним завданням є використання ІКТ 

та комунікаційних технологій для забезпечення зазначених у Декларації 

тисячоліття основних напрямів розвитку суспільства у ХХІ столітті. 

Конкретизовані вони були саме у Женевській декларації. З цією метою у п. 3–18 

частини «А» Женевської декларації виділено засадничі напрями розвитку людства 

і основні права людини, на розвиток яких спрямовані дії світової спільноти. Нею 

визначаються необхідність забезпечення кожного можливостями, які можуть 

надати ІКТ, і з цією метою декларуються такі ключові принципи побудови ІС: 

1) розширення доступу до інформаційних і комунікаційних структур і технологій, 

а також до інформації і знань (ч. «В» п.п. 20–21, 60–64); 2) нарощування 

потенціалу (ч. «В» п.п. 29–34); 3) підвищення довіри і безпеки під час 

використання ІКТ (ч. «В» п.п. 35–37); 4) створення на всіх рівнях сприятливого 

середовища (ч. «В» п.п. 38–50); 5) розроблення вкладення ІКТ і розширення 

сфери їх застосування (ч. «В» п. 51); 6) сприяння культурному різноманіттю і 

поваги до нього (ч. «В» п.п. 52–54); 7) визнання роль ЗМІ (ч. «В» п. 55); 

8) зважання на етнічні аспекти розвитку ІС і стимулювання міжнародного і 

регіонального співробітництва (ч. «В» п.п. 56–59) [175]. 

По суті, одним із найголовніших принципів розвитку ІС, задекларованих 

Женевською декларацією, є гарантоване право особи на участь у ІС, незалежно 

від місця її перебування, яке полягає у реалізації потреби людини на спілкування як 

соціального процесу (п. 4), шляхом користування усіма перевагами ІС, права 

брати участь у такому суспільстві, а також недопустимість будь-якої 

дискримінації особи стосовно використання переваг ІС у спілкуванні. Відповідно, 

завданням, яке покладається на держави-члени ООН, є забезпечення кожній 

людині, де б вона не перебувала, ефективної реалізації її потреби на спілкування в 

поєднанні з можливістю користування перевагами ІС і недопустимість будь-якої 
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дискримінації її у зв’язку з використанням у спілкуванні переваг ІС, або щодо 

використання такою особою для здійснення спілкування таких переваг. 

Проривом у міжнародному підході щодо регламентації цінностей ІС було 

визначення у Женевській декларації: 1) науки, як такої, що виконує головну роль 

у інформаційному суспільстві (ч. «А» п. 7); 2) освіти, знань, інформації та 

спілкування як чинників, що «створюють основу розвитку, ініціативності і 

благополуччя людської особистості» (ч. «А» п. 8); 3) ІKT, які розуміються «лише 

як інструмент, а не самоціль» (ч. «А» п. 9), що здійснюють неабиякий вплив на всі 

аспекти життя людства (ч. «А» п. 8).  

Р. 5 ч. «В» Женевської декларації окремо виділяє «зміцнення безпеки і 

довіри при використання ІКТ», розуміючи під ним у ч. «В» п. 35 зміцнення 

основи для довіри, включаючи інформаційну і безпеку мереж, аутентифікацію, 

захист недоторканості приватного життя і прав споживачів, що є передумовою 

становлення ІС і підвищення рівня довіри з боку користувачів ІКТ. Оскільки у 

цьому положенні містяться два завдання, що їх має дотримуватися міжнародна 

спільнота задля розвитку ІС, бажано виокремити їх і, зважаючи на вимоги 

Загальної декларації прав людини, Декларації тисячоліття та Женевської 

конвенції, розуміти як зміцнення безпеки під час використання IKT та зміцнення 

довіри у використанні ІКТ. З огляду на вимоги пп. «a» п. 49 Женевської 

декларації на органи влади держав-членів ООН покладається завдання, яке 

охоплює здійснення повноважень стосовно ефективного політико-правового 

забезпечення використання Internet, зважаючи на вимоги міжнародної правової 

політики та технічної стандартизації. 

Одним із основних вимог міжнародної правової політики є принцип, 

закріплений у ст. 25 Загальної декларації прав людини, актуальність якого у ІС 

підкреслює п. 3 ч. «А» Женевської декларації, – принцип законності щодо 

встановлення обмежень у користуванні перевагами ІС [177]. Зазначено, що 

встановлення таких обмежень може допускатися лише законом винятково з 

метою забезпечення дійсного визнання і поваги прав і свобод інших і задоволення 

справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального благополуччя у 
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демократичному суспільстві. У цьому контексті зазначене у ч. 2 п. 35 Женевської 

декларації, вимагаючи необхідності формування, розвитку і запровадження 

«глобальної культури кібербезпеки», набуває нового сенсу, оскільки передбачає 

більш глобальне поняття, ніж дії держав, спільнот чи осіб навіть на міжнародному 

рівні. З огляду на положення, передбачене п. 36 того ж документу стосовно 

універсального і недискримінаційного доступу до ІКТ для всіх держав, з 

одночасним попередженням можливості злочинного використання ІКТ у 

злочинних терористичних цілях, положення ч. 2 п. 35 Женевської декларації 

втрачають змістовне навантаження, оскільки вимагають створення механізмів, які 

повинні формувати відчуття кібербезпеки у суспільстві, де простежуються і 

кіберзлочини, і кібертероризм. Створення глобальної культури кібербезпеки, 

включаючи її відчуття, у ІС повинно розглядатися як мета, на досягнення якої 

мають бути спрямовані політико-правові заходи держав світу. 

Означеними актами на правове забезпечення розвитку ІС міжнародною 

спільнотою покладаються такі завдання, спрямовані на убезпечення суспільних 

відносин у ІС, як: 1) забезпечення розвитку ІС, тобто убезпечення національними 

правовими заходами безперешкодного розвитку дистанційних комунікацій, 

залучення ІКТ та інформаційних технологій та їх безперешкодне поширення 

заради демократизації та дотримання прав і свобод людини та розвитку 

особистості; 2) надання вільного доступу кожному до основних ресурсів ІС з 

метою власного розвитку; 3) убезпечення дистанційних комунікацій, і, відповідно, 

суспільних відносин, що здійснюються за їх посередництва у ІС; 4) створення 

глобальної культури кібербезпеки з метою відчуття власної кібербезпеки людини 

та особи в суспільстві. Ці міжнародні підходи правового забезпечення ІС повною 

мірою стосуються України, яка справедливо позиціонується повноцінним 

учасником світових соціально-економічних і політико-правових процесів.  

Перехід світової спільноти від індустріального до ІС спричинив учинення у 

кібернетичному просторі (далі – кіберпростір) великої кількості злочинів, які 

раніше були відомі як розкрадання, шпигунство, вимагання, перешкоджання 

діяльності державних установ, посягання на авторське право і суміжні права та 
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багато інших. Одночасно це спонукало до виникнення нових суспільно 

небезпечних діянь, які ґрунтуються на використанні ІКТ і спрямовані на ІКТ, 

інформацію та її носії. 

Тому впродовж другої половини ХХ сторіччя світовими та європейськими 

міжнародними організаціями прийнято також і низку актів, спрямованих на 

правове регулювання використання ресурсів ІС – інформації та ІКТ. Це, зокрема: 

Міжнародна конвенція ООН про захист виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення (Римська конвенція) 1961 р. [180]; Бернська Конвенція про 

захист літературних та художніх творів 1971 року [181]; Угода ВОІВ про 

авторське право 1971 р. [182]; Конвенція ООН про передачу та використання 

дистанційного зондування Землі з космосу 1978 р. [183]. Водночас, намагаючись 

упорядкувати, згодом – убезпечити від протиправних посягань основні ресурси 

ІС, міжнародна спільнота спробувала запровадити засоби К-Пз ІС. Одночасно, з 

метою створення ідентичних підходів до тлумачення, здійснювалася лінія 

надання правової регламентації використання як ресурсів такого суспільства 

інформації та ІКТ, зважаючи не лише на впорядкування їх використання в світі, а 

й забезпечення безпеки окремих держав і співтовариств від посягань на їх 

інформаційний простір (зокрема кібернетичний). Незважаючи на ефективне 

визначення у вказаних актах основних вимог щодо правової регламентації 

вказаних відносин, ступінь їх реалізації і на міжнародному, і на національному 

рівнях не давав ефективного результату щодо їх суворого додержання через 

відсутність правових підстав для гармонійного й ефективного застосування 

адекватної відповідальності за вчинення посягань на охоронювані вказаними 

актами об’єкти. Окрім того, у всіх указаних актах йшлося про регулювання 

скреслених відносин без урахування особливостей здійснення таких у мережах, 

зокрема Internet. Попри це, надто широке використання мереж призвело до того, 

що вказані правовідносини розпочали зазнавати значно більшої шкоди від 

кіберзлочинності.  

На час первинного визначення міжнародної К-Ппз ІС, і, відповідно, 

започаткування основ убезпечення глобального ІС, міжнародна спільнота і окремі 
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держави вже зазнавали значної шкоди від кіберзлочинів. Однак криміналізація 

таких простежувалася лише в окремих кодексах [185], які, безумовно, діяли 

неоднаково. 2000 року назріла нагальна необхідність оперативної криміналізації 

тих із них, що мали транснаціональний характер [186, с. 230], посягали на основні 

ресурси ІС. 

На світовому рівні 2000 року ООН прийнята Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності [187]. Вказаним актом вимагалося 

кримінальне переслідування суспільно небезпечних діянь, які характеризуються 

як «транснаціональний злочин» (ч. 2 ст. 3): a) вчинений у більш ніж одній 

державі; b) вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, 

планування, керівництва або контролю здійснювалася в іншій державі; 

c) вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка 

здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або d) вчинений в одній 

державі, але його істотні наслідки виникають в іншій державі. Конвенція 

зазначала такими, що підлягають визнанню, транснаціональними злочинами за 

умов їх транскордонного вчинення: участі в організованій злочинній групі (ст. 5), 

відмивання доході від злочинів, зокрема співучасті (ст. 6), корупції, зокрема 

співучасті (ст. 8), за умови, що вони визнаються такими, що мають 

транснаціональний характер. Цей акт можна повною мірою вважати керівним 

актом міжнародної К-Пп глобального значення, у межах якого визначені 

критерії криміналізації суспільно небезпечних транснаціональних діянь, які з 

розвитком ІС набувають поширеності та нових можливостей. 

До актів міжнародної К-Ппз ІС слід відносити також Міжнародну 

конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму 2000 р. [188]. Хоча нею 

безпосередньо не акцентується на вчиненні фінансування тероризму з 

використанням ІКТ, у сучасних умовах транснаціональне фінансування або 

вчинення терористичного акта, а рівно участь у транснаціональних терористичних 

угрупуваннях, а також легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом за умов 

її транснаціонального характеру, без використання ІКТ неможлива.  
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Два останні зазначені акти міжнародної К-Пп прийняті ООН за часів 

визнання світом існування ІС. Однак, у тексті вказаних конвенцій не вказується 

безпосередня можливість вчинення описаних до криміналізації злочинів із 

використанням ІКТ. Попри те, оскільки описані у них злочини фізично не можуть 

бути підготовлені та вчинені без використання дистанційних комунікацій з 

використанням ІКТ, очевидно, що таке використання приймається міжнародною 

спільнотою a priori. 

Досі на рівні ООН не схвалено акт, яким би регламентувалися вимоги 

криміналізації саме дій, вчинених із використанням дистанційних комунікацій, 

комп’ютерних систем, інших ІКТ, або акцентувалося на необхідності країн світу 

передбачити криміналізацію такого способу у внутрішньому законодавстві. 

Очевидно, що така позиція ООН зумовлена тим, що стан розвитку ІКТ і 

можливості здійснення дистанційних комунікацій, побудованих на ньому, в світі 

вже став надто традиційний і не вимагає виокремлення. Крім того, криміналізація 

злочинів, що вчиняються з використанням ІКТ, (певною мірою), була схвалена 

Конвенцією Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р. [189] (далі – Конвенція 

Про кіберзлочинність), зокрема на рівні Додаткового протоколу до Конвенції 

Ради Європи Про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій 

расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи 

2003 р. [190] (далі – Додатковий протокол до Конвенції Про кіберзлочинність), які 

були відкриті для приєднання для всіх держав світу. Також досі ООН не схвалено 

жодного акта К-Пп щодо криміналізації суспільно небезпечних діянь, учинених у 

медіапросторі, у ЗМІ, зокрема умисних масових впливів на свідомість. Вірогідно, 

така ситуація зумовлена тим, що до цього часу на міжнародному рівні не схвалено 

рішення про потребу визнання як цінності права на спілкування, і, відповідно, 

такий аспект, як кримінальна відповідальність у сфері масових комунікацій, 

зникає з поля зору міжнародної спільноти. 

Послідовна необхідність регулювання розвитку ІС, яка спостерігалася на 

загальносвітовому рівні, виявлялася і у ЄС. У Європі також упродовж другої 

половини ХХ сторіччя прийнято низку актів, які стосувалися регулювання 
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окремих груп відносин, які сьогодні безпосередньо належать до сфери 

забезпечення функціонування ІС. До таких актів уходять: Конвенція РЄ стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру 1981 р. [191]; Угода про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 р. [192]; Директива 

Європейського Парламенту і Ради ЄС № 95/46/ЄС від 24 жовтня 1995 р. про 

захист осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких 

даних [193, с. 155–190]; Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 

№ 96/9/ЄС від 11 березня 1996 р. про правовий захист баз даних [194, с. 139–154]; 

Резолюція Ради ЄС № 96/С 329/01 від 17 січня 1995 р. про законне перехоплення 

комунікацій [195, с. 18–22]; Директива Комісії ЄС № 96/19/ЄС від 19 березня 

1996 р., якою вносяться поправки до Директиви 90/388/ЄЕС стосовно 

забезпечення повної конкуренції на ринках телекомунікацій [196, с. 69–90]; Угода 

ВОІВ про виконання фонограм від 20 грудня 1996 р. [197]; Директива 

Європейського Парламенту і Ради ЄС № 97/13/ЄC від 10 квітня 1997 р. про 

спільну базу для загальних дозволів та індивідуальних ліцензій в сфері 

телекомунікаційних послуг [198, с. 50–68]; Директива Ради ЄС № 97/66/ЕС від 

15 грудня 1997 р. стосовно обробки даних і захисту права на невтручання у 

особисте життя у телекомунікаційному просторі [199]; Акт Ради ЄС № 200/С 

197/01 від 29 травня 2000 р. про введення в дію Конвенції про взаємодопомогу в 

кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу відповідно 

до статті 34 Договору про Європейський Союз [200, с. 23–49]; Директива 

Європейського Парламенту та Ради ЄС № 200/46/ЄС від 18 вересня 2000 р. про 

відкриття і ведення діяльності установ-емітентів електронних грошей, а також 

здійснення розумного нагляду за цією діяльністю [201, с. 130–154] та чимало 

інших. Низка міжнародних політико-правових актів стосувалася безпосередньо 

правового забезпечення діяльності ЗМІ. Впродовж 70-х років ХХ ст. – початку 

ХІХ ст. РЄ прийняті майже 100 нормативних актів у сфері регулювання діяльності 

ЗМІ [202, с. 143]. 

Указані акти вимагали від держав-учасниць правового забезпечення 

відносин у сфері використання основних ресурсів ІС – інформації та ІКТ, зокрема 
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(і переважно) були спрямовані на захист прав власності, авторських прав та прав 

інтелектуальної власності, на інформацію та ІКТ, а також забезпечення певних 

гарантій діяльності ЗМІ [202, с. 143]. 

Що стосується актів, які були спрямовані на регламентацію відносин у 

сфері саме використання ІКТ, вони не містили глобальне визначення єдності 

інформації та ІКТ як саме ресурсів та цінностей ІС, а сприймали їх як суспільні 

блага індустріального суспільства. Це підтверджується насамперед тим, що 

більшість з указаних актів акцентували не на розвитку відносин, що ґрунтуються 

на поєднані інформації, знань та ІКТ і можливості здійснення вільних 

дистанційних комунікацій, а на убезпеченні прав на них: і майнових (право 

власності, право інтелектуальної власності, банківська таємниця), і особистих 

немайнових (право особи на недоторканість приватного життя, телефонних 

розмов, листування). Це ж повною мірою стосувалося і актів, спрямованих на 

регулювання діяльності ЗМІ на глобальному, міждержавному та національному 

рівнях. 

К-Пп, спрямована на убезпечення ресурсів ІС у кіберпросторі на 

європейському рівні, започаткована 2001 року Конвенцією про кіберзлочинність 

[189]. Вона визначала сім видів кібернетичних злочинів проти конфіденційності, 

цілісності та доступності комп'ютерних даних і систем, п’ять – пов’язаних зі 

змістом («Правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією»), і одне – 

пов’язане з порушенням авторського права. Натомість, 2003 року назріла 

необхідність прийняття Додаткового протоколу до Конвенції Про 

кіберзлочинність [190], який вимагав від Сторін Конвенції криміналізації ще 

чотирьох видів кібернетичних злочинів. 

Норми Конвенції Про кіберзлочинність були покликані не лише визначити 

види кібернетичних злочинів і характер протидії таким, а й надавали реальну 

можливість запозичення й (або) імплементації у чинне законодавство держав-

учасниць модельних положень щодо визначень груп і окремих видів 

кібернетичних злочинів; Додатковий протокол до Конвенції Про кіберзлочинність 

стосувався саме криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, 
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вчинених через комп’ютерні системи. Особливу увагу у зазначених документах 

привертає перелік порушень, які обов’язкові для правового визначення у 

внутрішньому законодавстві держав-учасниць, а також перелік порушень, щодо 

включення у внутрішнє законодавство держав-учасниць яких РЄ надає 

рекомендації. 

Рекомендований перелік злочинів, визначений у Конвенції Про 

кіберзлочинність та Додатковому протоколі до Конвенції Про кіберзлочинність, 

містить такі суспільно небезпечні діяння: правопорушення проти 

конфіденційності, цілісності і доступності комп’ютерних даних і систем (ст.ст. 2–

6 Конвенції Про кіберзлочинність); правопорушення, пов’язані з комп’ютерами 

(ст.ст. 7, 8 Конвенції Про кіберзлочинність); правопорушення, пов’язані зі змістом 

(ст. 9 Конвенції Про кіберзлочинність); правопорушення, пов'язані з порушенням 

авторських і суміжних прав (ст. 10 Конвенції про кіберзлочинність); дії 

расистського та ксенофобного характеру (ст.ст. 3–5 Додаткового протоколу до 

Конвенції Про кіберзлочинність). 

Конвенція Про кіберзлочинність та Додатковий протокол до Конвенції Про 

кіберзлочинність регламентують не лише вид або рід злочинів, відповідно до 

об’єкта злочину, а й чітко визначають сутність об’єктивної сторони складу 

злочину. 

Проте вказані у зазначених документах діяння, криміналізацію яких 

вимагають указані міжнародні акти, стосуються вчинення лише (і тільки) через 

комп’ютерні системи, як про це зазначено у ст. 1 Конвенції про кіберзлочинність. 

Водночас аналогічні діяння, вчинені без застосування комп’ютерних систем, не 

охоплюються дією цих актів, оскільки, відповідно до посилань ст. 10 Конвенції 

про кіберзлочинність на Римську конвенцію 1961 р., Паризький акт щодо 

Бернської конвенції про захист літературних і художніх творів 1971 р., Угоду 

ВОІВ про авторське право 1971 р., Угоду про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності 1994 р., Угоду ВОІВ про виконання фонограм 1996 р., з 

2001 р. [180–183] криміналізації потребують посягання через комп’ютерні 
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системи. Це очевидно, оскільки за змістом саме з метою протидії кримінальній 

інтервенції кібернетичної злочинності така конвенція була прийнята. 

Резолюцією РЄ «Як запобігти кіберзлочинності проти державних установ у 

державах-членах та державах-спостерігачах Ради Європи?» № 1565 (2007 р.) [203] 

підкреслювалося, що всім державам загрожує застосування проти них 

комп’ютерних технологій із злочинною метою, що спонукає до негайного 

зосередження зусиль на спільній розробці ефективної системи заходів і засобів 

міжнародного захисту та реагування. У Резолюції наголошується на тому, що 

виконання Конвенції Про кіберзлочинність усіма зацікавленими державами та 

приєднання до неї держав – не членів РЄ є одним зі значущих міжнародних 

інструментів для врегулювання зазначеної проблеми [204, с. 19–20]. При цьому, 

Конвенція Про кіберзлочинність та Додатковий протокол до Конвенції Про 

кіберзлочинність не універсальні, адже поза їхньою увагою насамперед 

залишилися кібернетичні злочини терористичної спрямованості, протидія яким 

міжнародна проблема. Необхідно значно більше зважати на твердження 

В. П. Ємельянова, який наполягає на тому, що до категорії міжнародних проблем 

слід відносити суміжні зі злочинами терористичної спрямованості злочини – 

політичне вбивство, бандитизм, диверсія, захоплення заручників [205, с. 64], а 

також співучасть у вчиненні та причетність до вчинення таких і, відповідно, 

ефективну протидію їм. 

Сьогодні, з огляду на міжнародний нормотворчий досвід щодо останніх 20 

років, можна відверто зазначити, що на європейському рівні безпосередньо 

запровадження К-Ппз і К-Пз основних ресурсів ІС розпочалося із Конвенції Про 

кіберзлочинність РЄ та Додаткового протоколу до неї у сукупності, оскільки 

ними регламентувалися вимоги криміналізації суспільно небезпечних діянь у ІС у 

цілісному розумінні останнього, оскільки перші спроби комплексного підходу до 

проблем кримінально-правового регулювання безпеки тандему основних ресурсів 

ІС відображено саме у цих документах. 

Однією з умов досягнення динамічного безпечного розвитку глобального 

ІС, відповідно до ст. 1 Конвенції Про кіберзлочинність, є вжиття всіх необхідних 
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заходів з метою протидії з боку держав-учасниць особливо суспільно 

небезпечним посяганням на основні ресурси ІС, а також убезпечення основних 

явищ, що відбуваються у ІС. 

З попередньо наведених міжнародних нормативних вимог щодо, зокрема, 

криміналізації суспільно небезпечних діянь у сучасному ІС вбачається, що 

основними напрямами міжнародних актів вимагається криміналізація найперше 

інформації та відносин з приводу її обробки, використання, зберігання та 

передачі. 

Стосовно вимог європейської К-Ппз ІС, то важливо, що у вказаних вище 

актах вимагається криміналізація переважно не посягання суто на ІКТ, а вчинення 

посягань на інформацію, комп’ютерні системи шляхом використання ІКТ. Самі ж 

ІКТ як предмет протиправного посягання, яке слід криміналізувати, вказаний 

лише у ст. 2–6 Конвенції Про кіберзлочинність, у Римській конвенції та 

Паризькому протоколі, де йдеться винятково про необхідність К-Пз права 

інтелектуальної власності, зокрема авторського права та суміжних прав. Отже, 

нині ці акти застарілі і не повною мірою охоплюють усі сучасні можливості 

вчинення кіберзлочинів. Сприйняття сучасних актів міжнародної К-Ппз ІС, за 

динаміки злочинності у останньому, не може обмежуватися буквальним 

сприйняттям Конвенції Про кіберзлочинність як моделі для криміналізації. 

Головна політико-правова роль цих актів – у розкритті сутності способів 

учинення кібернетичних злочинів з використанням КС. Зважаючи на зміст вимог 

Конвенції Про кіберзлочинність, криміналізувати необхідно, наприклад крадіжку, 

легалізацію доходів від злочинної діяльності, шахрайство, вчинені через 

комп’ютерні мережі, а також низку інших злочинів, предметом яких є дані у 

кіберпросторі. 

Однією з найважливіших стратегій К-Ппз ІС є убезпечення інформації про 

особу від суспільно небезпечних посягань, оскільки така інформація внаслідок 

суспільно небезпечних дій може бути поширена і використана на шкоду особі. 

Стратегію міжнародної К-Ппз ІС у цій сфері відображає Конвенція Ради Європи 

про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 



101 

 

  

1981 р. [191] та Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та 

транскордонних потоків даних 2001 р. [206]. Існуючи майже 20 років, вказана 

Конвенція не була ратифікована Україною своєчасно, хоча 2006 року і був 

прийнятий відповідний закон, але він був ветований Президентом України, і лише 

2010 року ратифікація її все ж таки відбулася [207]. 

Зазначена Конвенція та Додатковий протокол до неї спрямовані на 

забезпечення на території кожної Сторони для кожної особи, незалежно від її 

громадянства або місця проживання, дотримання її прав й основоположних 

свобод, зокрема її права на недоторканість приватного життя, у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних, що стосуються особи. Під 

«персональними даними» у Конвенції розуміється будь-яка інформація, яка 

стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно 

визначеною (ч. 1 ст. 2), а термін «автоматизована обробка» охоплює всі операції, 

що здійснюються повністю або частково за допомогою автоматизованих засобів 

(ч. 2 ст. 2). У ст. 7 указаної Конвенції зазначено, що для захисту персональних 

даних, що зберігаються у файлах даних для автоматизованої обробки, Сторони 

повинні вживати відповідних заходів безпеки, спрямованих на запобігання 

випадковому чи несанкціонованому знищенню або випадковій втраті, а також 

несанкціонованим доступу, зміні або поширенню персональних даних. 

Особливо важливими є задекларовані у ст. 8 цієї ж Конвенції додаткові 

гарантії, відповідно до яких будь-якій особі надається можливість: 1) з'ясувати 

існування файлу персональних даних для автоматизованої обробки, його головні 

цілі, а також особу та постійне місце проживання чи головне місце роботи 

контролера файлу39; 2) отримувати через обґрунтовані періоди та без надмірної 

затримки або витрат підтвердження або спростування факту зберігання 

персональних даних, що її стосуються, у файлі даних для автоматизованої 
                                                      

39 Під контролером файлу у цій Конвенції розуміється «фізична чи юридична особа, державний 

орган, установа або будь-який інший орган, що має повноваження відповідно до внутрішнього права 

вирішувати щодо цілі файлу даних для автоматизованої обробки, категорій даних особистого 

характеру, що мають зберігатися, та операцій, які мають здійснюватися з ними» (п. d ст. 2) [191] 

(курсив мій, Н. С.). 
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обробки, а також отримувати такі дані в доступній для розуміння формі; 

3) вимагати у відповідних випадках виправлення або знищення таких даних, якщо 

вони оброблялися всупереч положенням внутрішнього законодавства; 

4) використовувати засоби правового захисту в разі невиконання прохання про 

підтвердження або у відповідних випадках про надання, виправлення або 

знищення персональних даних. 

Очевидно, відповідно до вимог європейської правової політики ІС, 

забезпечення дотримання гарантій особи щодо її персональних даних є функцією 

держави, у володінні владних органів або приватних структур якої перебувають 

такі персональні дані. Умисне перешкоджання особі в реалізації її прав стосовно 

даних персонального характеру, залежно від суспільної небезпечності таких дій, 

повинно каратися, зокрема кримінально. 

Політика РЄ у ХХІ столітті характеризується прийняттям актів, які 

зважають на необхідність убезпечення від загроз розвитку ІС. Переважна 

кількість таких актів, будучи спрямована на розвиток або впорядкування чи 

уніфікацію певного правового регулювання різних сфер суспільних відносин, 

передбачає можливість здійснення таких відносин у ІС із використанням ІКТ, 

відтак вимагає передбачення за посягання на них юридичної відповідальності, 

зокрема кримінальної. 

Типовим прикладом такої політики є Конвенція РЄ про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального розбещення 2007 р. [208] (далі – 

Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації). Цей акт безпосередньо 

акцентує на тому, що сексуальна експлуатація та сексуальне розбещення дітей 

набули тривожних розмірів на національному та міжнародному рівнях, зокрема 

стосовно прогресивного використання і дітьми, і злочинцями ІКТ, тому 

запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному розбещенню дітей і 

боротьба із цими явищами потребують міжнародного співробітництва (абз. 5 

преамбули). 

Ст. 18–22 цієї Конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації 

вимагає криміналізації: 
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1) сексуального розбещення дітей (ст. 18): a) залучення до діяльності 

сексуального характеру дитини, яка згідно з відповідними положеннями 

національного законодавства не досягла легального віку для вступу в сексуальні 

стосунки; b) залучення до діяльності сексуального характеру дитини, коли: 

використовується тиск, примус чи погрози, або розбещення здійснюється зі 

свідомим використанням довіри, авторитету чи впливу на дитину, зокрема в сім'ї, 

або розбещення здійснюється в особливо вразливій для дитини ситуації, зокрема з 

причини розумової чи фізичної неспроможності або залежного становища; 

2) правопорушень, що стосуються дитячої проституції (ст. 19): 

a) вербування дітей для заняття проституцією або спонукання дитини до участі в 

проституції; б) примушування дитини до проституції або отримання прибутку від 

цього або іншого використання дитини із цією метою; в) звернення до дитячої 

проституції; 

3) правопорушень, що стосуються дитячої порнографії (ст. 20): 

a) виготовлення дитячої порнографії; б) пропонування або надання доступу до 

дитячої порнографії; в) розповсюдження або передавання дитячої порнографії; 

г) придбання дитячої порнографії для себе чи іншої особи; д) володіння дитячою 

порнографією; е) свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за 

допомогою ІКТ; 

4) правопорушень, що стосуються участі дитини у порнографічних виставах 

(ст. 21): a) вербування дітей для участі в порнографічних виставах або спонукання 

дитини до участі в таких виставах; б) примушування дитини до участі в 

порнографічних виставах або отримання користі від цього чи іншого 

використання дитини із цією метою; в) свідоме відвідування порнографічних 

вистав, у яких залучено дітей; 

5) розбещення дітей – умисного спонукання дитини, яка не досягла віку, 

передбаченого п. 2 ст. 18 Конвенції, спостерігати за сексуальним розбещенням 

або діяльністю сексуального характеру, навіть якщо вона не бере в цьому участь 

(ст. 22); 
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6) домагання дитини для сексуальних цілей – умисної пропозиції, зробленої 

дорослою людиною за допомогою ІКТ, зустрітися з дитиною для скоєння проти 

неї правопорушень, зазначених у пп. «а» п. 1 ст. 18, або пп. «а» ч. 1 ст. 20 

Конвенції, якщо після цієї пропозиції відбулись істотні дії, що призвели до такої 

зустрічі (ст. 23). 

На підставі наведених вимог до криміналізації суспільно небезпечних діянь, 

закріплених у Конвенції про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального розбещення, спостерігається загальна для інших подібних актів 

останнього часу тенденція, яка полягає в такому: К-Ппз ІС РЄ спрямована 

насамперед на забезпечення європейського кіберпростору від суспільно 

небезпечних посягань, які можуть вчинятися з використанням ІКТ, 

комп’ютерних мереж, зокрема Internet. Об’єкт посягань у актах К-Ппз ІС ЄС не 

вказується, або вказується взагалі, з огляду на те, що від зазначених посягань 

можуть зазнавати суспільні відносини у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Необхідно зважати увагу на те, що досі у сфері міжнародних політико-

правових підходів узагалі відсутній будь-який акт К-Пз діяльності ЗМІ і на 

глобальному, і на європейському рівнях. По суті, підставами для дослідження 

питань потреби К-Пз діяльності ЗМІ можуть бути лише акти загальноправового 

забезпечення діяльності органів масових комунікацій, зокрема у Internet. Проте 

основні напрями, які потребують уваги міжнародної та внутрішньої К-Пп, чітко 

вбачаються з основних положень стратегічних політико-правових актів у сфері 

регулювання діяльності ЗМІ на міжнародному рівні. 

Правова політика ЄС покликана сприяти зміцненню свободи слова, 

інформації, вільному обміну ідеями, синтезувала близько 100 актів [202, с. 143], 

які стосуються регулювання відносин у сфері ЗМІ у контексті статті 10 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 р. [209], якою закріплено право на свободу вираження поглядів, одержувати 

й передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів. 
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Фундаментальним актом глобального політико-правового забезпечення 

відносин у сфері ЗМІ є Декларація ЄС про засоби масової інформації та права 

людини (1970 р.) [210]. Вона визначає статус і незалежність ЗМІ, заходи щодо 

забезпечення відповідальності ЗМІ перед суспільством і щодо захисту 

працівників ЗМІ від посягань на їхні професійні та особисті права; у ній 

зазначено, що незалежність друкованих та інших ЗМІ від державного контролю 

повинна бути законодавчо закріплена, а будь-яке обмеження цієї незалежності 

допускається лише на основі рішення суду, а не органів виконавчої влади. Цією 

Декларацією проголошено заборону прямої та непрямої цензури, а також 

визначено етичні норми діяльності ЗМІ та журналістів, декларується незалежність 

ЗМІ. 

Переважна кількість вимог цієї Декларації реалізована державами-

учасницями. К-Пп у цьому контексті була спрямована на убезпечення діяльності 

журналістів і прирівняних до них осіб. Однак повною мірою не була охоплена ані 

міжнародною, ані національними К-Ппз ІС можливість вчинення самими 

журналістами таких суспільно небезпечних діянь, зокрема: умисне поширення 

недостовірної соціально значущої інформації, також – на замовлення. 

У цілому динамікою політико-правових заходів РЄ у сфері забезпечення 

розвитку ІС в частині медіа-права можна вважати послідовне прийняття актів, 

причини ухвалення яких промовисто демонструють своєчасність реагування 

європейською спільнотою на динаміку відносин у цій сфері. Вона демонструє ті 

позитивні напрями, які підлягають убезпеченню від посягань, тобто повинні 

перебувати у полі зору К-Ппз ІС. 

Процеси міжнародного політико-правового забезпечення діяльності ЗМІ 

розпочалися у 60-х роках ХХ сторіччя. Набувають чинності європейські угоди 

щодо захисту телевізійних програм (1960 р.) [211], обміну програмами 

телевізійних фільмів (1965 р.) [212]. 1975 року були прийняті Рекомендації ПАРЄ 

№ 748 і 749 «Про роль національного телерадіомовлення і керівництво ним» з 

додатком «Мінімальні вимоги національного мовлення» та «Про розвиток 

європейського телерадіомовлення», у яких акцентувалося на необхідності 
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відповідальності за матеріали, які є предметом мовлення відповідно до законів, 

які діють у певних державах. 

80-ті роки ознаменувалися прийняттям на європейському рівні низки актів, 

у яких висловлювалися більш конкретні пропозиції щодо потреби застосування 

відповідальності за порушення у ЗМІ. 

Декларація про свободу вираження поглядів та інформації 1982 р. [213] 

зобов’язала уряди держав-членів РЄ захищати свободу ЗМІ, яка є необхідним 

фактором демократичного розвитку суспільства, сприяти плюралізму і 

демократичності інформації, розвитку новітньої технології доступу до інформації, 

розширювати міжнародну співпрацю у сфері обміну інформацією, розвивати 

структуру інформаційних потоків та інше. При цьому, йшлося не винятково про 

комерційний продукт мовлення, оскільки у Декларації йдеться не лише про 

комерційні канали, а й про державні канали та канали суспільні, як, наприклад, 

суспільне телебачення, а також не усього продукту, який визначений 

комерційним. Так, маючи статус загальноєвропейських, трансляція такого 

медіапродукту, як Чемпіонату Європи з футболу або музичного конкурсу 

«Євробачення», безоплатно надається державою, в якій воно відбувається, всім 

державам, учасники якої беруть у них участь. Це робиться з метою, аби аудиторія 

Європи, незалежно від своїх фінансових можливостей, могла бути освічена у 

загальноєвропейських подіях. Такі безоплатні передачі надаються національним 

соціальним каналам мовлення, відтак повинні ними і транслюватися у 

відповідних державах на безоплатній основі. 

Декларацією не регламентується пряма недопустимість використання 

некомерційного продукту, що надається контрагентом, у комерційних цілях, 

оскільки за загальноетичними правилами таке недопустиме. Проте, у разі 

відсутності можливості застосування відповідальності за посадовий підлог або 

шахрайство з медійними ресурсами, як, наприклад, це часто відбувається в 

Україні, у внутрішньому праві доцільно передбачати настання кримінальної 

відповідальності зі шахрайські дії з медіапродуктом. Зважаючи на 

недопустимість використання некомерційного продукту мовлення в комерційних 
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цілях, доцільно передбачати кримінальну відповідальність за подібні дії, вчинені з 

корисливою або іншою особистою метою. 

Крім того, з огляду на вказаний акт і, зокрема, вимоги стосовно вимог 

забезпечення розвитку новітньої технології доступу до інформації, в зв’язку з чим 

чимала кількість ЗМІ отримала можливість розміщення інформації в Internet, він, 

по суті, перетворився на окреме місце існування віртуальних медіаплатформ. 

Поряд із використанням як додаткового місця розміщення своїх сайтів ЗМІ, які 

досі існували на паперових носіях, в Internet виникла незліченна кількість сайтів, 

які, називаючись «газетами» або «новинами» без будь-якої реєстрації, 

передбаченої для ЗМІ, вільно тиражують у мережі хибну інформацію, подаючи її 

як новини. Змусити ж такі утворення зареєструватися у передбачений законом 

спосіб неможливо через те, що, відповідно до вітчизняного законодавства, 

наприклад, вони не визнаються ЗМІ. Очевидно, що в умовах розвитку Internet і 

використання Internet-сайтів як віртуальних носіїв новостійної та соціально 

значущої інформації такі сайти повинні мати статус і рівень відповідальності 

ЗМІ. 

1984 року було прийнято Рекомендації КМРЄ «Про принципи телевізійної 

реклами» (1984 р.) [214]. Останній документ був особливий з точки зору К-Ппз 

ІС, оскільки наглядно демонстрував особливості обмежень у телевізійній рекламі 

з огляду на необхідну і можливу протидію різним шахрайствам та впливам на 

свідомість аудиторії. Так, у документі вказано основні принципи реклами, серед 

яких з точки зору К-Пз особливу цінність становлять такі: 1) реклама має бути 

справедливою, чесною, правдивою й пристойною (п. 2); 2) рекламодавці повинні 

дотримуватися чинних законів держави, в якій транслюється реклама, й, залежно 

від частки аудиторії в ній, належно зважати на закони цієї держави (п. 3); 

3) найголовнішу увагу слід приділяти можливим шкідливим наслідкам, що 

можуть виникнути після реклами тютюну, алкоголю, фармакологічних препаратів 

і медичного лікування та можливості обмежити або навіть заборонити рекламу в 

цих сферах (п. 4); 4) реклама, спрямована на дітей, або реклама, в якій беруть 

участь діти, має уникати усього, що може зашкодити інтересам дітей, повинна 
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поважати їхню фізичну, розумову й моральну індивідуальність (п. 5); 5) жодна 

підсвідома реклама не може бути дозволена (п. 10) (курсив мій, Н. С.). 

Стає очевидним, що вимоги РЄ, які застосовуються до телевізійної 

реклами, виключають непристойну, підсвідому рекламу, а також рекламу, що 

суперечить законам держави, у якій транслюється. Окремою ланкою виділена 

необхідність чіткої регламентації, а у разі необхідності заборони реклами 

тютюну, алкоголю, фармакологічних препаратів і лікування, внаслідок якої може 

бути завдана шкода здоров'ю людей. Очевидно, що умисне вчинення подібних 

заборонених дій, або подібних дій, що завдали шкоди людині, повинно тягнути 

кримінальну відповідальність. 

Важливими з точки зору політики забезпечення ІС взагалі і К-Ппз ІС держав 

Європи зокрема є закріплені у Рекомендації 1067 Про культурний вимір мовлення 

в Європі (1987 р.) [215] ризики, які містять зміни у ЗМІ (п. 6), а саме: 

1) заохочення пасивного споживання матеріалів мовлення; 2) зменшення 

різноманітності передач і поступове руйнування соціально прийнятних стандартів 

поведінки; 3) підрив культурної ідентичності менших держав і малих мовних 

груп, а також культурної різноманітності Європи в цілому; 4) недостатня повага 

авторського й суміжних прав; 5) економічна й, відповідно, культурна залежність 

від зовнішніх (переважно комерційних) чинників. З точки зору К-Пп цей акт 

становить цінність як такий, що зосереджує увагу на тих галузях відносин, які на 

розсуд РЄ можуть зазнавати найбільше від змін, що відбувалися у ЗМІ з 80-х 

років. Цей акт свідчить про те, що ще у 80 рр. ХХ століття РЄ усвідомлювала, які 

саме галузі життєдіяльності держави страждатимуть від змін, що 

відбуваються зі ЗМІ, і при цьому акти К-Пп у цих галузях майже не 

застосовували. 

1989 року була прийнята Європейська конвенція про транскордонне 

телебачення [216], якою регламентувалося сприяння транскордонній трансляції 

телепрограм, гарантування свободи прийому цих програм у межах міждержавного 

інформаційного простору. У ній був закріплений мінімальний обсяг принципів 

щодо змісту програм, реклами і спонсорства; її положення регламентували 
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критерії юрисдикції, трансляції важливих масових заходів, реклами та торгівлі 

через телемагазини. Детально розтлумачені вони були у Директиві РЄ про 

координацію певних положень, які встановлені законодавством, регулятивно або 

адміністративно державами-учасницями (1989 р.) [217]. Указаний документ 

передбачає забезпечення державами-учасницями заходів: 1) для забезпечення 

того, щоб передачі телемовників, що перебувають під їх юрисдикцією, не 

охоплювали програми, які можуть завдати серйозної шкоди фізичному, 

духовному та етичному розвитку неповнолітніх, особливо програм, які містять 

порнографію або безпричинне насильство (п. 1 ч. 1 ст. 22); 2) обмеження та захист 

доступу повинні розповсюджуватися також на інші програми, які можуть завдати 

шкоди фізичному, духовному або етичному розвитку неповнолітніх, за винятком 

тих випадків, коли це забезпечено часом обрання трансляцій або застосуванням 

спеціальних технічних засобів, які гарантують, що неповнолітні не зможуть 

переглядати такі програми (ч. 2 ст. 22); 3) гарантії, що програми, які 

транслюються, не містять підбурювань до расової, статевої, релігійної або 

національної ненависті (ст. 22А). 

Важливою для оцінки розгляду європейською К-Ппз ІС безпеки 

європейського інформаційного простору є Рекомендація КМ РЄ «Про принципи 

поширення відеозаписів насильницького, жорстокого і порнографічного змісту» 

(1989 р.) [218]. Сфера застосування вказаного акта, відповідно до п. 2 цієї 

Рекомендації, поширювалася на держави-члени ЄС і була покликана допомагати у 

посиленні їхніх дій, спрямованих проти відеозаписів насильницького, жорстокого 

або порнографічного змісту, а також тих, що заохочують вживання наркотиків, 

переважно з метою захисту неповнолітніх. Суть обмеження поширення, зазначена 

у п. 4 цього документа, у тому, що дозволи на обмежене поширення подібної 

продукції можуть охоплювати такі обмеження: заборону поставок із комерційною 

метою або пропозицій щодо поставок неповнолітнім; заборону поставок із 

комерційною метою або пропозицій щодо поставок, за винятком продажу в 

орендованих пунктах або в приміщеннях тільки для дорослих; заборону на 

рекламу; заборону на продаж поштою. 
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У частині рекомендації до національних К-Ппз ІС, у п. 6 цієї Рекомендації, 

зазначалося, що держави-члени можуть розглянути питання про те, чи є 

застосування кримінального права в сфері відеозаписів ефективним до 

криміналізації: саме ефективність застосування кримінальної відповідальності 

входила до компетенції національних урядів. 

Акти РЄ у 90-ті рр. стосовно розвитку інформаційного простору переважно 

не містили положення кримінально-політичного характеру, як і не містили 

вказівок, з яких би була очевидною потреба криміналізації певних діянь. Лише 

Рекомендація КМРЄ «Про гарантії незалежності громадського 

телерадіомовлення» з додатком «Керівні принципи, що гарантують незалежність 

громадського телебачення» (1996 р.) [219], яка висловлювала позицію РЄ щодо 

необхідності створення громадського телебачення в державі з метою 

об’єктивного мовлення, привертає увагу в умовах сьогоденних реалій узурпації 

ЗМІ олігархією. 

Указаним актом, зокрема, зазначалася необхідність забезпечення правових 

меж програмної політики організації громадського телебачення (Розділ VI): 

«Правові рамки, що регулюють діяльність організації громадського 

телерадіомовлення, мають чітко визначати, що ці організації є відповідальними за 

те, щоб програми новин чесно подавали факти й події, а також сприяли вільному 

формуванню думок» [219]. Цим положенням закріплюється обов’язок у разі 

примушування організації телебачення та радіомовлення до поширення офіційних 

посилань, заяв або повідомлень, інформування про дії або рішення органів 

державної влади чи гарантування цим органам прямого ефіру, можливість до 

обов’язкової трансляції таких має бути викладена у законодавстві або 

підзаконних актах. Ця вказівка унеможливлює тиск на громадське телебачення з 

боку органів державної влади, блокує втручання у мовлення та забезпечує 

незалежність ЗМІ. 

У разі реального виконання вимог РЄ щодо обов’язкової вказівки у 

законодавстві критеріїв можливості втручання органів влади в діяльність 

громадського телебачення, в державах має передбачатися кримінальна 



111 

 

  

відповідальність за умисне втручання посадових осіб органів державної влади у 

діяльність громадського телебачення.  

Резюмуючи наведені вище політико-правові рішення щодо регламентації 

діяльності ЗМІ в Європі, К-Ппз ІС, з метою убезпечення таких відносин у сфері 

здійснення дистанційних комунікацій, має оцінювати соціальну зумовленість 

суспільної небезпечності таких діянь, як: 

 1) організація злочинної групи, яка має транснаціональний характер за 

допомогою дистанційних комунікацій, а також участь у такій групі; 

2) корупційні дії транснаціонального характеру, вчинені з використанням 

дистанційних комунікацій; 

3) умисні посягання на дані шляхом втручання в роботу комп’ютерних 

систем, зокрема з використанням комп’ютерних мереж; 

4) умисне створення шкідливих комп'ютерних програм; 

5) умисні посягання на об'єкти авторського права, суміжних прав, об'єкти 

промислової власності шляхом втручання в роботу комп’ютерних систем, 

зокрема з використанням комп'ютерних мереж; 

6) розпалювання расової, міжнаціональної ворожнечі з використанням 

комп’ютерних мереж; 

7) поширення порнографії за допомогою комп’ютерних мереж; 

8) невжиття відповідальною особою заходів щодо безпеки даних 

персонального характеру; 

9) умисне перешкоджання особі у реалізації її прав щодо даних 

персонального характеру; 

10) учинення фінансування тероризму з використанням дистанційних 

комунікацій; 

11) сприяння фінансуванню тероризму з використанням дистанційних 

комунікацій; 

12) вчинення легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності, з 

використанням дистанційних комунікацій; 

13) сприяння легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності у 
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спосіб дистанційних комунікацій; 

14) залучення дитини до діяльності сексуального характеру у спосіб 

дистанційних комунікацій; 

15) вербування дитини для заняття проституцією у спосіб дистанційних 

комунікацій; 

16) отримання прибутку від примушування дітей до проституції з 

використанням дистанційних комунікацій; 

17) звернення дитини до дитячої проституції шляхом використання 

дистанційних комунікацій: 

18) пропонування або надання доступу до дитячої порнографії шляхом 

дистанційних комунікацій; 

19) розповсюдження або передавання дитячої порнографії шляхом 

дистанційних комунікацій; 

20) придбання дитячої порнографії шляхом дистанційних комунікацій; 

21) свідоме одержання доступу до дитячої порнографії за допомогою ІКТ; 

22) залучення дітей до участі у порнографічних виставах, зокрема 

спонукання та примушування дитини до участі у таких за допомогою 

дистанційних комунікацій; 

23) вербування дітей для участі в порнографічних виставах або спонукання 

дитини до участі в таких виставах із використанням дистанційних комунікацій; 

24) умисне спонукання дитини до спостерігання за сексуальним 

розбещенням або діяльністю сексуального характеру (розбещення дітей) шляхом 

дистанційних комунікацій; 

25) домагання дитини для сексуальних цілей шляхом дистанційних 

комунікацій; 

26) умисне поширення журналістом, або особою, прирівняною до нього, 

неправдивої або такої, що не відповідає дійсності, соціально значущої 

інформації; 

27) умисне комерційне використання некомерційного медіапродукту; 
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28) умисне поширення телевізійної реклами, яка суперечить законодавству 

та моральним засадам держави, в якій транслюється; 

29) умисне поширення реклами, яка завдає шкоди фізичному або психічному 

здоров’ю дітей; 

30) поширення підсвідомої реклами; 

31) реклама відеопродукції насильницького, жорстокого і порнографічного 

змісту; 

32) поставки відеопродукції насильницького, жорстокого і порнографічного 

змісту неповнолітнім; 

33) продаж відеопродукції насильницького, жорстокого і порнографічного 

змісту поштою, зокрема електронною. 

Наприкінці XIX – початку ХХ сторіччя необхідність правового 

забезпечення ІС Україною оцінювалася повністю адекватно: приймалися 

достатньо прогресивні акти щодо відносин у ІС [94; 220], навіть озвучувалися 

думки щодо потреби у розробці проекту Інформаційного кодексу України [13, 

с. 190].  

1995 року за участю України започатковано розробку Концепції 

формування інформаційного простору СНД [221]. У цьому акті, зокрема, 

зазначалося, що учасниками ухвалене рішення про віднесення діяльності щодо 

формування інформаційного простору до проблем і питань міждержавного рівня, 

вирішення якого вимагає погоджених дій. Це свідчить про те, що ще у листопаді 

1995 року перед Україною постало питання щодо необхідності узгоджених дій 

щодо розбудови власного інформаційного простору і його убезпечення. Визнаючи 

необхідність ухвалення правових рішень щодо супроводження розвитку ІС і 

беручи участь у міжнародних актах із цього приводу, Україна майже пасивно 

спостерігала за розвитком правового забезпечення розвитку ІС у світі аж до 

2007 р. 

Лише 9 січня 2007 р. ВР України був прийнятий Закон України № 537-V 

[31], яким затверджено Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 рр. (далі – Основні засади розвитку ІС), відповідно до яких 
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одним із пріоритетів України зазначається «прагнення побудувати орієнтоване на 

інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток ІС, в якому кожний 

міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний 

доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 

людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і 

особистому розвиткові та підвищуючи якість життя». На основі цього документа 

впродовж останніх років прийнято низку актів стосовно саме розвитку ІС, а 

точніше – застосування його ресурсів [222], але, при цьому, жодного акту К-Пз, 

спрямованого на убезпечення саме суспільних відносин, прийнято не було.  

2007 року з прийняттям Плану заходів із виконання завдань, передбачених 

Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки» [223], ситуація не змінилася: у вказаному документі 

про необхідність розробки стратегій К-Ппз ІС або безпосередньо застосування 

засобів К-Пз ІС не йшлося, серед суб’єктів виконання не фігурували ані СБ, ані 

МВС України. 

2012 року неодноразово наголошувалося на розробці та винесенні на 

розгляд громадськості проект Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні (далі – проект Стратегії ІС). Але і у цьому проекті Стратегії, якою 

запроваджуються основні напрями розвитку ІС в Україні [224], убезпечення від 

посягань дистанційних комунікацій та свідомості не передбачено [225]. Оцінка 

цього документа розробниками свідчить про те, що ІС сприймається на урядовому 

рівні: 1) як майбутнє, а не реальність [207], перспективи його убезпечення на 

стратегічному рівні не реалізуються [34; 35; 226], зокрема, як частина власне 

розбудови ІС. Тобто уряд убачає у такій динаміці суцільний позитив, а факти 

посягань на дистанційні комунікації та свідомість залишаються, так би мовити, за 

межами державного сприяння розбудові ІС. За результатами обговорення проекту 

Стратегії ІС, яке відбувалося 24–30 липня 2012 р., було внесено понад 170 

поправок, однак документ так і не містить прямі вказівки щодо необхідності 

ухвалення стратегічних рішень саме стосовно убезпечення дистанційних 

комунікацій та свідомості у ІС [33].  
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Водночас у проекті Стратегії ІС прямо вказується на наявність ризиків 

розвитку ІС. До них пп. 4 п. 1.2. віднесені: 1) неконтрольоване зростання обсягів 

інформації про громадян, юридичних осіб, яка міститься в державних 

інформаційних системах, що в умовах відсутності ефективних механізмів 

контролю її використання створює також загрозу порушення прав громадян; 

2) дедалі частішає використання ІКТ для вчинення традиційних злочинів, зокрема 

крадіжок, вимагань, шахрайства тощо; 3) збереження загроз національній безпеці, 

пов'язаних з активним використанням мережі Internet і мобільної телефонії з 

метою пропаганди протиправної діяльності; 4) актуалізація питання захисту 

державних інформаційних ресурсів тощо.  

Формулюючи основні напрями забезпечення інформаційної безпеки у п. 3.2. 

«Основні напрями реалізації Стратегії» акцентовано: «Забезпечення 

інформаційної безпеки при використанні ІКТ – одне з найважливіших умов 

успішного розвитку інформаційного суспільства», а пріоритетними напрямами 

діяльності в галузі забезпечення інформаційної визначаються соціально-

економічні напрями. Проект Стратегії ІС не містить положення щодо 

необхідності убезпечення ІС ефективними засобами права, зокрема 

кримінального, негайних дій правової політики та К-Ппз ІС, або ж кримінально-

правової охорони відносин у ІС. 

За повного розуміння на політичному рівні ризиків розвитку ІС від суспільно 

небезпечних посягань на його основні ресурси і цінності, на політико-правовому 

рівні в Україні відсутні визначені (або заявлені) потреби К-Пз ІС, спрямованого 

на убезпечення всіх суспільних відносин ІС від суспільно небезпечних діянь. 

На жаль, аналогічна ситуація спостерігається і на рівні КК України, який 

серед новел, продиктованих міжнародною К-Ппз ІС, зазнав модернізації фактично 

лише на рівні включення у його Особливу частину Розділу XVI «Злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», а також 

невеликого, проте істотного удосконалення ст. 190 КК України «Шахрайство», ч. 
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3 якої передбачена кримінальна відповідальність за альтернативне вчинення 

шахрайських «з використанням електронно-обчислювальної техніки».  

Не зважаючи на певну невідповідність застосованих у КК України суттєво 

застарілих лінгвістичних форм, у цілому саме ці положення відповідають 

окремим вимогам міжнародної К-Ппз ІС, однак наявність таких положень навряд 

чи можна вважати ефективною реалізацією міжнародних актів України (зокрема 

модельних). Такий підхід зумовлений істотним відставанням не лише вітчизняної 

К-Пз ІС, а й теоретичного підґрунтя такого забезпечення. Відсутність єдиної К-

Ппз ІС також є однією із причин недооцінки потреб убезпечення від загроз 

небезпечних посягань суспільних відносин у глобальному ІС на рівні кожної 

держави. Такі невідповідності та відставання будуть досліджені під час аналізу 

критеріїв ефективності К-Ппз ІС у межах другого розділу дисертації. 

 

 

 

1.4 Кримінально-правова оцінка дефініцій у сфері забезпечення 

інформаційного суспільства 

 

Теоретичну основу К-Ппз ІС на первинному рівні утворює сукупність 

кримінально-правових понять і конструкцій, їх тлумачень та підходів до 

сприйняття сучасною наукою. По суті, їх утворює понятійний апарат 

кримінального права, який, як зазначає З. А. Тростюк, є сукупністю 

«взаємопов’язаних та структурно впорядкованих понять та категорій, які 

виражені за допомогою термінів (термінологічних зворотів) та роз'яснені за 

допомогою визначень (дефініцій), що є знаряддям формування кримінально-

правових норм та призначений для передачі адресату правової інформації, що 

вміщена в таких нормах» [227, с. 115]. Така позиція зумовлює необхідність 

з’ясування сприйняття наукою кримінального права основних підходів до 

визначення чинників ІС і можливості застосування під час формування К-Ппз ІС 

сучасних підходів теорії кримінального права щодо таких. 
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Основне завдання КК України, закріплене у ч. 1 ст. 1 КК України, – правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 

України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 

запобігання злочинам. Натомість, Загальна частина КК України істотно відстає 

від пришвидшеного розвитку сучасного світу, і не охоплює усі потреби щодо 

запобігання новітній злочинності, яка виникає у ІС. У тій же ч. 1 ст. 1 КК України 

серед переліку основних об’єктів кримінально-правової охорони не передбачені 

інформаційний простір, суспільна та індивідуальна свідомість та інші чинники, 

притаманні ІС. Відповідно, об’єкти такої охорони, розташовані у межах указаних 

категорій або суміжні з ними, теоретично не охоплюються дією КК України. 

Сьогодні правові визначення об’єктів кримінально-правової охорони, 

спрямовані на забезпечення ефективної протидії злочинності у ІС, на рівні їх 

тлумачення у теорії не забезпечує їх єдине та належне сприйняття практиками. 

Крім того, на практиці постійно виникає плутанина об’єктів злочину та об’єктів 

кримінально-правової охорони: відносин і цінностей, які утворюють такі 

відносини або з приводу яких такі відносини виникають. У контексті ж 

дослідження К-Пз такі визначення і їх розуміння ключові. Уваги потребують 

підходи до визначення об’єкта кримінально-правової охорони, посяганням на 

який здійснюється вплив на певний предмет злочину [228, с. 129], відповідно – і 

на об’єкт. 

Поняття «об’єкт кримінально-правової охорони» і «об’єкт злочину» не 

тотожні. Необхідно погодитися із твердженням Є. В. Фесенка щодо доцільності 

використання у питанні співвідношення понять «об’єкт злочину» і «об’єкт 

кримінально-правової охорони» категорію цінностей [229, с. 76], оскільки саме 

остання найширше демонструє ставлення національної К-Пп до об’єктів 

суспільних відносин, які зазнають шкоди від злочинних посягань. 

Історико-правовий аналіз відношення до інституту об’єкта злочину 

підтверджує цю думку. Так, у наведеному В. К. Грищуком переліку основних 

історичних підходів, які досі панують у вітчизняній теорії кримінального права, 
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виділяється сім різних позицій [230, с. 164]. Об’єкт злочину у них розглядається 

як: 1) захищений правом інтерес (Р. Ієрінг, Ф. Ліст, Б. С. Нікіфорова); 

2) суб’єктивне право (Д. В. Спасович, А. Фейєрбах); 3) безпека і добробут 

громадян (О. Ф. Кістяківський); 4) блага та інтереси, що охороняються законом 

(правові блага) (Г. В. Колоколов, Є. Я. Немировський, А. Н. Круглевський); 

5) а) правові норми і конкретні блага та інтереси (М. Д. Мергієвський); 

б) посередній об’єкт – порушуваний припис, норма, а безпосередній об’єкт – 

суспільне відношення, що є реальним виявом цього припису (І. Я. Фойницький); 

в) з формальної сторони є блага та інтереси, що охороняються цією нормою 

(Л. С. Більгриць-Котляревський); г) норма права в її реальному бутті 

(М. С. Таганцев); 6) окремі особи та групи осіб (П. Д. Калмиков); 7) охоронювані 

кримінальним законом суспільні відносини (А. А. Піонтковський, Є. А. Фролов, 

В. Я. Тацій [231, с. 114], Б. С. Гавриш, А. А. Музика та ін.). В. К. Грищук визначає 

квінтесенцію сучасних теоретичних підходів до визначення об’єкта злочину як: 

1) охоронювані кримінальним законом суспільні відносини; 2) соціальні блага 

(цінності), що охороняються кримінальним законом; 3) окремих осіб, або багато 

осіб; 4) охоронювані кримінальним законом соціально значущі цінності, інтереси, 

блага; 5) суспільні відносини, які є відповідним порядком, установленим 

приписами правових норм, а також соціальні блага; 6) соціальну оболонку, яка 

завжди є першим об’єктом, та всі інші об’єкти, які перебувають у середині цієї 

оболонки; 7) охоронюваний кримінальним законом порядок суспільних відносин 

[230, с. 165]. До цього переліку слід також додати визначення об’єкта злочину, 

надані С. Я. Лиховою, яка розуміє під ним правовідносини [232, с. 79], та 

О. М. Костенка, який вважає об’єктом злочину правопорядок [233, с. 27]. 

Слід приєднатися до думки науковців про сприйняття під об’єктом злочину 

охоронюваних законом про кримінальну відповідальність суспільних відносин. 

Але і позиція стосовно визнання як об’єкта злочину благ та інтересів надто 

значуща. Обидві категорії охоплюються поняттям соціальної цінності – певне 

явище, яке цінне для цього суспільства, що зумовлює виникнення суспільних 
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відносин і потребує детального вивчення під час подальших досліджень об’єкта 

злочину40 науками кримінального права, кримінології та соціальної психології. 

Соціальна цінність може виступати мотиватором, збудник бажання 

вступати у певні відносини, як зазначали вище. Очевидно, що соціальна цінність 

може зазнавати негативних впливів у разі завдання шкоди безпосередньо 

суспільним відносинам, на які вона мотивувала суб’єкта, і, відповідно, вона 

потребує на визнання об’єктом злочину. 

Під об’єктом злочину доцільно розуміти не лише суспільні відносини, а 

цінності, з приводу яких такі суспільні відносини виникають. Унаслідок подібного 

підходу кримінально-правовою охороною охоплюватиметься низка соціальних 

цінностей, урахування яких як об’єкта злочину нинішнім К-Пз не передбачено.  

Так, визначенню об’єкта як охоронюваних законом про кримінальну 

відповідальність суспільних відносин та об’єктів, з приводу яких вони 

відбуваються, у буквальному розумінні відповідає лише позиція, окреслена у п. 7, 

але лише за умови, що групу осіб або окрему особу розглядати як цінність, а не як 

це відбувається зараз: цінність – лише життя людини. Особу, на відміну від 

біологічної характеристики «людина», відрізняють не лише біологічні, а й 

особистісні властивості: ім’я, імідж, соціальний статус тощо, – все те, що утворює 

її символічний капітал. У разі розуміння об’єкта злочину у якості суспільних 

відносин, що поглинають цінності, з приводу яких вони відбуваються, особа та 

група осіб входять у це визначення, і протиріччя не виникає. Об’єкт злочину як 

один із обов’язкових елементів складу злочину, одна зі складових кримінально-

правової його характеристики [235, с. 180–182] в умовах ІС певним чином зазнає 

                                                      
40 Як справедливо зазначав П. С. Матишевський, «… суспільні відносини не є універсальною 

характеристикою об’єкта злочину. Цим поняттям не можуть охоплюватись особисті (природні) блага 

людини (життя, здоров’я, честь і гідність» [234, с. 69]. Дискусія, що триває між прихильниками різних 

позицій щодо визначення об’єкта злочину може мати консенсус, зважаючи на позицію, що охоплює 

обґрунтування необхідності сприйняття об’єкта злочину з огляду на особливості саме суспільних 

відносин, які виникають з певного приводу. Структура будь-яких суспільних відносин складається із 

суб’єктів, об’єкта та змісту таких відносин. Але вони переважно не виникають безцільно. Існує певна 

мотивація для виникнення суспільних відносин. І вмотивування суб’єктів на вступ у певні соціальні 

відносини хоча і не входить у структуру таких, але існує у їх свідомості. До таких належать і блага, і 

інтереси і цінності у матеріальному розумінні, але охоплюються всі ці категорії поняттям соціальної 

цінності. До цієї категорії належать життя, власність, безпека тощо, зокрема спілкування. 
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змін. Отже, необхідно приєднатися до науковців, які підтримують першу з 

наведених позицій (зокрема В. Я. Тація [236]), із застереженням включення до 

такого визначення цінностей, з приводу яких такі відносини виникають, адже 

останні не завжди входитимуть у структуру суспільних відносин. 

З огляду на визначені раніше як суспільні відносини, притаманні ІС, 

дистанційні комунікації та інші суспільні відносини, які здійснюються за 

посередництва дистанційних комунікацій, дистанційні комунікації, як 

специфічний вид суспільних відносин, і потреби у безпечному спілкуванні, як 

цінність, що мотивує на участь у суспільних відносинах, що здійснюються з їх 

використанням, зумовлюють перебування окреслених трьох явищ у межах об’єкта 

злочину. 

Отже, до об’єкта суспільно небезпечних посягань (злочинів), з точки зору їх 

сприйняття як суспільних відносин, а також цінностей (мотиваторів), з приводу 

яких такі відносини відбуваються, у ІС слід відносити: 1) суспільні відносини, які 

здійснюються з використанням дистанційних комунікацій; 2) дистанційні 

комунікації як різновид суспільних відносин; 3) безпеку спілкування. 

Дистанційні комунікації як вид суспільних відносин та спілкування як 

соціальна цінність можуть належати і до категорії об’єкта злочинів, що 

посягають на безпеку інформаційного простору, і до іншої категорії – об’єкта 

кримінально-правової охорони. Під загальним об’єктом кримінально-правової 

охорони розуміється певне коло суспільних відносин, притаманних суспільству, 

що охороняються законом про кримінальну відповідальність, адже «...вся 

сукупність суспільних відносин не може бути об'єктом, як елемент складу 

злочину. По суті, це об'єкт кримінально-правової охорони, який не слід 

ототожнювати з поняттям об'єкта злочину» [237, с. 19]. Коло суспільних відносин у 

сфері здійснення дистанційних комунікацій належить до об’єкта кримінально-

правової охорони розвитку ІС.  

Дві великі характеристики груп суспільних відносин – соціальні цінності 

(спілкування та свідомість) – повною мірою можна визначити як характеристики 

об’єктів кримінально-правової охорони. Не утворюючи самостійні об’єкти, вони 
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чітко вказують на групу суспільних відносин, у разі посягання на які вони 

зазнають шкоди. 

Отже, об’єктами кримінально-правової охорони розвитку ІС доцільно 

визначати: 1) суспільні відносини з дистанційних комунікацій; 2) суспільні 

відносини у сфері здійснення спілкування, які виникають за посередництва 

дистанційних комунікацій; 3) суспільні відносини у сфері безпеки свідомості від 

суспільно небезпечних посягань, що вчиняються у спосіб дистанційних 

комунікацій. 

Однак дві останні категорії поглинаються першою, адже спілкування 

здійснюється через дистанційну комунікацію, а свідомість є кінцевим (або 

проміжним) реципієнтом інформації, що передається під час такої комунікації. 

Отож, об’єктом кримінально-правової охорони розвитку ІС слід визначати 

суспільні відносини, що здійснюються з використанням дистанційної комунікації 

та дистанційну комунікацію. 

Дистанційна комунікація також може виступати технічним засобом 

вчинення суспільно небезпечних діянь у ІС. 

Основні ресурси ІС прямо належать до категорії предмета злочину, хоча 

сьогодні не завжди підтримкою на науковому і практичному рівнях користуються 

визначення певних предметів, які не мають «матеріальної» ознаки, чого важко 

вимагати від інформації, знань і технологій у ІС. Сьогодні сприйняття сутності 

окремих ключових інститутів Загальної частини кримінального права ґрунтується 

на «матеріальності» як фізичній ознаці таких понять, як «предмет злочину» та 

«знаряддя вчинення злочину». Вказані підходи упродовж тривалого часу були 

фактичними вадами за розслідування, розкриття злочинів, передбачених 

ст.ст. 176, 177, 36141, 362, 363 КК України, та багатьма іншими. 

Так, В. Я. Тацій зазначає, що «предметом злочину слід вважати будь-які 

речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про кримінальну 

відповідальність пов’язує наявність у діяннях особи конкретного складу злочину» 

                                                      
41З т.зв. «комп’ютерних злочинів» саме злочин, передбачений ст. 361 КК України, є сьогодні в 

Україні найпоширенішим, як доводить судова практика [238, с. 44]. 
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[228, с. 93] (курсив мій, Н. С.), і підкреслює: «оскільки ж предметом злочину може 

виступати лише певна річ, то предмет є завжди речовою (матеріальною) 

ознакою» [228, с. 93] (курсив мій, Н. С.). Визначення предмета злочину 

В. Я. Тацієм характерно вирізняється тим, що основною його ознакою є наявність 

у нього певних властивостей, які визначені законодавцем. Це твердження ще раз 

підкреслює необхідність концептуального переосмислення інституту предмета 

злочину взагалі і його відображення у КК України в цілому. В. Я. Тацій також 

вказує: «іноді законодавець безпосередньо в статті КК дає приблизний або 

вичерпний перелік предметів злочину, прагне максимально визначити їх у 

диспозиції кримінально-правової норми» [228, с. 95], що не завжди ідеально з 

точки зору ефективності застосування такої норми [239, с. 16]. 

М. І. Панов, характеризуючи предмет злочину як предмет матеріального 

світу, у зв’язку з яким вчиняється злочин, акцентує на тому, що предмет злочину 

«перебуває у статичному стані» [228, с. 128–129]. Повною мірою погоджуючись із 

загальним поглядом на предмет злочину М. І. Панова, сьогодні необхідно 

зважувати на те, що статика, наприклад, таких предметів злочину, як інформація, 

відносна. Відтак, указуючи, що предметом злочину може бути комп’ютерна 

інформація [240, с. 363], М. І. Панов ставить під сумнів можливість виключно 

«статичного» існування предмета злочину. Навіть звичайний рух інформації від 

комунікатора до реципієнта зумовлює її динаміку, не мовлячи про сигнали, поля, 

хвилі які містять інформацію тощо. 

С. В. Фесенко під предметом злочину розуміє «те, діючи на що, суб’єкт 

посягає» на об’єкт злочину» [241, с. 11]. Це надто розмите і неконкретне 

визначення вченого фактично не дає уявлення, що ж необхідно сприймати від 

предметом злочину: предмет (у широкому розумінні), явище, особу… Зважаючи 

на це визначення, очевидно, що предмет сприймається «ланцюжком» між діянням 

і об’єктом злочину, нібито пов’язуючи їх. Але такий вплив може мати і 

опосередкований характер: діючи на клавіатуру комп’ютера, вводячи знаки і 

символи в системі доступу до рахунку, суб’єкт посягає на рахунки інших осіб, які 

є предметом, а об’єктом виступають суспільні відносини, що забезпечують право 



123 

 

  

власності. Аналогічно, заподіюючи смерть іншій особі шляхом пострілу з 

вогнепальної зброї, суб’єкт діє на спусковий гачок зброї, посягаючи на життя. 

Отже, очевидно, що наведене визначення не повною мірою коректне, адже надто 

широке для визначення предмета злочину, оскільки через розмитість охоплює і 

визначення знаряддя, і засобів учинення злочину. 

Також необхідно зважити на напрацювання молодих учених, які впродовж 

останніх десяти років заглибилися у визначення предметів злочину, які не мають 

або можуть не мати матеріальної або, іншими словами «тактильної» ознаки. Так, 

2002 року О. Е. Радутний, досліджуючи інформацію як предмет злочину, зробив 

висновок, що сьогоденні реалії вимагають визнати в подальшому «предметом 

злочину речі або інші явища об’єктивного світу (інформація, енергія тощо), з 

певними властивостями яких кримінальний закон пов’язує наявність у діянні 

особи складу конкретного злочину» [242, с. 10]. 2003 року нами наголошувалося 

на необхідності визнання предметом злочину як речей або інших явищ 

об’єктивного світу, і матеріальних, і віртуальних, з певним впливом на які 

кримінальний закон пов’язує наявність у діянні особи складу конкретного 

злочину, а також давалось визначення віртуального предмета злочину як предмета 

об’єктивного світу, який створений за допомогою спеціальних методів та (або) 

способів, є невідчутним, але може набути зовнішнього вияву за допомогою 

спеціальних методів або способів впливу [152, с. 59–60; 59]. Таке визначення 

критично ґрунтувалося на визначенні ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. 

Терміни та визначення, у якому термін «віртуальний» визначався як «умовний, 

фізично відсутній, але за допомогою спеціальних методів наданий у 

розпорядження» [243]. Натомість, у процесі аналізу низки слушних критичних 

зауважень А. А. Музики мною у співавторстві з О. Мазуренко було дещо 

переглянуте вказане визначення, і віртуальний предмет злочину був остаточно 

визначений як такий, що не має зовнішнього вияву, але може набути його за 

допомогою використання спеціальних методів і засобів [244, с. 82].  

Термін «віртуальний» широко застосовується у низці наук, зокрема у теорії 

інформаційної безпеки [245, с. 79], але в кримінальному праві він досі новела. До 
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цього часу предмет злочину у теорії кримінального права сприймається 

переважно як «річ матеріального світу», всупереч доведеній необхідності більш 

широкого його сприйняття. 

Беручи за основу визначення предмета злочину компільоване визначення 

предмета злочину, яке ґрунтується на напрацюваннях В. Я. Тація та С. В. Фесенка 

і характеризує предмет злочину як предмет, діючи на який суб’єкт посягає на 

об’єкт злочину, підкреслимо необхідність зазначення саме належності такого 

предмета до об’єктивного світу, як указує О. Е. Радутний. Водночас, у сучасних 

умовах під предметом злочину доцільно розглядати предмети об’єктивного 

світу, діючи на які, суб’єкт посягає на об’єкт злочину. 

Низка вчених, аналізуючи склади злочинів, предмет яких по суті є 

віртуальним, визнають предметом злочину: відомості, що становлять державну 

таємницю (О. Ф. Бантишев і В. С. Картавцев [246, с. 270]), відомості про 

проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (О. Ф. Бантишев і 

В. С. Картавцев [246, с. 313]), комп’ютерну інформацію (А. М. Ришелюк [247, 

с. 903], М. І. Панов [240, с. 363], П. П. Андрушко [248, с. 783; 246, с. 1156]), 

конфіденційну інформацію (М. І. Мельник [247, с. 434], П. П. Андрушко [246, 

с. 1168]), таємну інформацію (П. П. Андрушко [246, с. 1168]), об’єкти авторського 

права42 (М. І. Хавронюк [247, с. 422, 425]), комп’ютерні програми 

(П. П. Андрушко [246, с. 1156]), відомості (А. А. Музика [247, с. 392], 

А. М. Ришелюк [247, с. 618, 266], М. І. Хавронюк [247, с. 814, 822], М. І. Мельник 

[247, с. 400]), носії інформації (М. І. Хавронюк [247, с. 819]), валютні рахунки 

(О. О. Дудоров [247, с. 544]), платіжні картки (А. М. Ришелюк [247, с. 200]), 

платіжні засоби (М. М. Панов [250, с. 4]) і т.д. Однак ці твердження вчених, 

вимоги визначень закону суперечать сталому теоретичному визначенню предмета 

злочину: в усіх підручниках із кримінального права простежується одне й те ж 

твердження про обов’язкову матеріальну ознаку предмета злочину. 

                                                      
42 2006 року М. В. Гура на дисертаційному рівні довів, що Інтернет-сайт також належить до 

об’єктів авторського права. [249, с. 3]. 
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Очевидно, що в умовах розвитку ІС і забезпечення такого розвитку 

здійснюється з динамікою інформації, знань та ІКТ, відображення у свідомості 

результатів здійснення дистанційних комунікацій. Настав час, коли потреба 

визначення як предмета злочину предметів об’єктивного, а не матеріального 

світу, зокрема віртуальних, стає необхідною. Тому предмет злочину доцільно 

поділяти на матеріальний та віртуальний. 

2002 року В. М. Брижко, В. С. Цимбалюк, А. А. Орехов, О. М. Гальченко 

зазначали: «Термін «віртуальність» давно використовувався у різних науках і 

галузях знань, зокрема для визначення певної примарності деяких об’єктів у 

фізиці. Він також використовувався у назві «віртуальна реальність» для 

трьохмірних макромоделей, що використовувалися за допомогою комп’ютера. … 

Далі у пресі стали з’являтися назви «віртуальний офіс», «віртуальна мережа», 

«віртуальні технології», «віртуальний банк», «віртуальна корпорація» [78, с. 5]. 

Отож, не є лінгвістичною помилкою визнавати певний вид предметів, які не 

мають матеріальної ознаки, в її загальному розумінні, віртуальним предметом 

злочину. Віртуальний предмет злочину – такий вид предмета злочину, який не 

має зовнішнього вияву, але може набути такого за допомогою використання 

спеціальних методів і засобів. 

У суспільстві, ресурсами якого є інформація, ІКТ, яке побудоване на 

комунікативному обміні, посягання у якому спрямовуються на інформацію, 

дистанційні комунікації та свідомість, а злочинний вплив може здійснюватися на 

спілкування, неможливі ефективні кримінально-правові засоби протидії 

злочинності без визнання наявності саме віртуального предмета злочину, яким є і 

інформація, і ІКТ, і свідомість. У іншому випадку вказані предмети «випадають» з 

кола кримінально-правової охорони, навіть за наявності К-Пз цих інституцій на 

нормативному рівні. Визнання наявності і розвитку в державі ІС саме собою 

прямо вимагає визнання основних ресурсів такого суспільства предметами, а 

відсутність у них матеріальної ознаки потребує визнання їх предметами 

віртуальними. 
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Те ж саме стосується і категорії «знання», які за характеристиками повністю 

охоплюються поняттям «інформація», і обґрунтування можливості їх перебування 

у віртуальному стані і, відповідно, визнання їх у такому випадку віртуальним 

предметом злочину не потрібні. 

Питання щодо визнання предметом злочину самих ІКТ на практиці 

виникати не повинне, якщо зовнішній вияв таких технологій має певні 

матеріальні вияви. У разі ж, якщо технологічно вони можуть набути 

матеріального вияву лише внаслідок певної обробки за допомогою спеціальних 

заходів і засобів, вони також можуть визнаватися віртуальними. Але при цьому 

вони не втрачають статус предмета злочину у разі, якщо на них спрямовано 

злочинне діяння. Це стосується хвиль, полів і сигналів, порядок створення, 

передачі і прийняття яких здійснюється з використанням технічних засобів. У 

цьому переліку телебачення, радіо, Internet, телекомунікації аналогові, стільникові 

та супутникові тощо. 

Важливо зважати на те, що інформація, як указувалося вище, яка може бути 

предметом великої кількості злочинів, може передаватися за допомогою ІКТ, які 

забезпечують її рух. Однак посягання, спрямоване на інформацію, може 

здійснюватися і шляхом завдання шкоди саме ІКТ, які забезпечують її рух: різні 

спотворення ліній комунікацій, частот і трафіку. В такому випадку предметом 

злочину слід визнавати ІКТ, на які саме було здійснене посягання поряд із 

визнанням предметом злочину самої інформації, з метою спотворення якої було 

здійснене посягання на ІКТ. Крім того, можливі випадки, коли посягання 

здійснюватиметься саме на ІКТ, без конкретної мети заподіяти будь-яку шкоду 

інформації. 

З наведеного вище очевидний висновок: К-Пз ІС вимагає визнання як 

предметів злочину його основних ресурсів ІС – інформацію, знання і ІКТ. 

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо засобів учинення злочинів, 

спрямованих на віртуальний предмет. Вони також у теорії кримінального права 

визнаються «матеріальними» речами, предметами матеріального світу, що 

застосовуються злочинцем під час вчинення суспільно небезпечного діяння; 
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поділяються на знаряддя та інші засоби вчинення злочину [228, с. 128]. Отже, 

матеріальна як головна ознака зберігається і щодо сприйняття знарядь і засобів 

учинення злочину. Так, наприклад, М. І. Панов указує: «знаряддя – це предмети, 

використовуючи які особа вчиняє фізичний вплив (як правило, руйнівний) на 

матеріальні об’єкти» [228, с. 128], які, очевидно, є предметами суспільно 

небезпечного посягання. 

На сучасному етапі розвитку ІКТ указане твердження зберігає сенс лише у 

випадку механічної шкоди фізичним об’єктам, адже вплив на віртуальні предмети 

може здійснюватися такими ж знаряддями і засобами, які існують з предметом 

злочину в одному вимірі – також віртуальними. Неможливо знищити інформацію, 

яка існує у вигляді перероблених сигналів, полів тощо, за допомогою механічного 

впливу. Механічну шкоду у такому випадку можна завдати певному фізичному 

носію, у якому така інформація зберігається, у разі доступності такого носія 

злочинцеві. Однак шкоди не зазнає від механічного впливу інформація, яка 

передається у мережі, або зберігається на сайті чи у поштовій скриньці абонента, 

або яка транслюється з певної медіаплатформи. 

З огляду на властивості інформації, знань та ІКТ і можливість не лише 

спрямування на них злочинних посягань, а й використання їх як знарядь і засобів 

учинення злочину, необхідно відмежовувати знаряддя вчинення злочину від 

предмета злочинного посягання, розуміючи, що знаряддями злочину можуть 

виступати також речі і матеріального, і віртуального світу. Л. О. Букалєрова, 

характеризуючи за КК РФ інформаційні злочини у сфері державної та 

муніципальної інформації, описує їх як суспільно небезпечні діяння «предметом 

посягання або засобом вчинення яких є охоронювана державою офіційна 

інформація, яка включена в обіг новими інформаційними технологіями» [251, 

с. 412–414] (курсив – мій, Н. С.).  

Знаряддями і засобами вчинення злочинів, зокрема передбачених Розділом 

XVI КК України, можуть бути: комп’ютерний вірус і шкідлива комп’ютерна 

програма, які назвати «речами матеріального світу» якнайменше некоректно. 
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М. І. Панов, аналізуючи зміст поняття «знаряддя і засоби вчинення 

злочину» наводить тезу, яка повною мірою підтверджує думку автора: «Засоби є 

обов’язковою ознакою складу злочину, коли вони безпосередньо вказані в 

диспозиціях статті Особливої частини КК або однозначно випливають з її змісту» 

[228, с. 129]. Аналогічно висловлюється і В. І. Гуров, який, говорячи про засоби 

вчинення злочину з точки зору кримінального права, характеризує їх як такі, що 

«прямо вказані у кримінальному законі і суттєво підвищують суспільно 

небезпечність діяння, які використовуються для полегшення скоєння злочину» 

[252, с. 8]. 

Також М. І. Панов зазначає: «Засоби вчинення злочину необхідно відрізняти 

від предмета злочину … Предмет, як відомо, нерозривно пов’язаний з об’єктом 

злочину, завжди перебуває в статиці. Засоби ж перебувають у динамічному стані» 

[228, с. 128]. Хоча питання відсутності динаміки предмета злочину у ІС зумовлює 

певні зауваження, адже інформація та ІКТ, як і свідомість, можуть зазнавати 

впливів і у русі, увага до необхідності відмежування предмета і знарядь та засобів 

вчинення злочину очевидна. 

При цьому існує істотна плутанина під час визначення предмета, знарядь і 

засобів злочину, оскільки предмет сприймається інколи як певний корисний 

предмет, пов’язаний з об’єктом злочину, а інколи як шкідливий предмет, але 

через визначення у законі [228, с. 95] він охоплюється загальним визначенням 

предмета. Низка учених зазначає, що знаряддям або засобами вчинення злочину 

можуть виступати: комп’ютерні технології (В. С. Цимбалюк [253, с. 80]), засоби 

комунікацій віддаленого доступу (В. Д. Говловський [254, с. 69]), комп’ютерні 

системи (Н. М. Ахтирська, В. В. Антощук [238, с. 43]). Водночас більшість 

фахівців відносять очевидно шкідливі предмети, застосування яких 

спрямовується на шкоду певному об’єкту, до предмета злочину. Так, до предмета 

злочину окремі фахівці відносять: твори, що пропагують культ насильства та 

жорстокості (В. Т. Дзюба [246, с. 1018]), твори порнографічного змісту 

(В. Т. Дзюба [246, с. 1022]), шкідливі комп’ютерні програми (П. П. Андрушко 

[246, с. 1165]) 
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Є багато прикладів, коли науковці передбачають необхідність указати 

певний предмет або знаряддя злочину, зокрема віртуальні, але теоретичні 

підходи, що існують зараз, стримують їх від таких кроків. Наприклад, 

О. Ф. Бантишев і В. С. Картавцев непрямо, як предмет чи знаряддя злочину, 

передбаченого ст. 129 КК України «Погроза вбивством», вказують на усну чи 

письмову інформацію, що містить погрозу вбивством, оскільки: «Вона [погроза, 

Н. С.] може бути доведена до потерпілого усно (у числі віч-на-віч), письмово 

(листом, телеграмою), демонстрацією необхідних засобів (наприклад, зброї), 

жестом..» [246, с. 307]). При цьому вчені не зазначають, що така інформація може 

бути передана електронною поштою, СМС, факсом, озвучена у телефонній 

розмові, що не викликає сумнівів. 

Аналогічним прикладом може слугувати непряме визначення як предмета 

чи знаряддя вчинення злочину, передбаченого ст. 258-2 КК України «Публічні 

заклики до вчинення терористичного акту», відомостей, що містять заклик до 

такого вчинення. Коментуючи вказаний склад злочину, В. П. Тихий зауважує: 

«під публічним закликом до вчинення терористичного акту, як формою злочину, 

необхідно розуміти звернення до широкого кола людей з проханням, умовлянням, 

запрошенням, підкупом, вимогою (погрозою, примусом) вчинити терористичний 

акт» [246, с. 914]. Однак, з огляду на зміст наведеної цитати В. П. Тихий акцентує 

саме на способах здійснення передачі певному колу спостерігачів специфічної 

інформації, у якій міститься заклик до вчинення тих чи інших дій, а сама 

інформація, що відповідає критеріям заклику і яка належить до знарядь чи засобів 

учинення злочину, визначення не має. 

Доволі демонстративним щодо таких підходів є приклад сприйняття 

науковцями предмета злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України. Так, 

П. П. Андрушко у якості предмету злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України, 

визначає «шкідливі комп’ютерні програмні засоби, призначені для 

несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку» [246, с. 1165]. Водночас, указані шкідливі програми не пов’язані 

[228, с. 96] з об’єктом злочину, яким є встановлений порядок обігу та зберігання 
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інформації «в інформаційних (автоматизованих) системах та / або порядок 

обробки, у тому числі передавання інформації мережами електрозв’язку 

(телекомунікаційних системами), а також встановлений порядок доступу до такої 

інформації» [246, с. 1156]. Навпаки, шкідливі комп’ютерні програми створені для 

пошкодження ЕОМ, АС, забезпечення витоку інформації або перекручення 

останньої тощо. Однак такий підхід цього вченого повною мірою допустимий з 

точки зору тлумачень теорії кримінального права предмета злочину. Так, 

наприклад, відповідно до теоретичних визначень предмета злочину В. Я. Тацієм 

як речей, а також цінностей, які «законодавець найчастіше вирізняє як предмет з 

урахуванням особливого правового режиму, викликаного їх корисними чи 

шкідливими  властивостями, а також з урахуванням їх економічного призначення» 

[228, с. 95] (курсив мій, Н. С.). Отже, хоча сприйняття шкідливих комп’ютерних 

програм предметом злочину, об’єктом якого є суспільні відносини у сфері 

безпеки комп’ютерної інформації, і суперечить принципам формальної логіки, 

воно не суперечить тим визначенням предмета злочину, на яких ґрунтуються 

сучасні підходи теорії кримінального права. 

Оскільки наведені визначення відповідають загальнотеоретичним підходам 

до визначення предмета, знарядь і засобів учинення злочинів, вважаємо критику 

суті цих визначень недоцільною. Однак самі загальнотеоретичні підходи до 

визначення предмета, засобів і знарядь вчинення злочину, сприйняття їх лише як 

речей матеріального світу, а також неподільність останніх через відсутність їх 

якостей і розпливчатості визначень на законодавчому рівні теж не можуть бути 

сприйнятими. 

Для прикладу необхідності відмежування предмета злочину, знарядь і 

засобів учинення злочину найдоцільніше розглянути склад злочину, який би 

передбачав фізичний наслідок, який настав би під впливом певних явищ 

об’єктивного світу. Проаналізуємо вплив відомостей на свідомість людини. Це 

склад злочину «Доведення до самогубства», передбачений ст. 120 КК України. 

Об’єктивну сторону вказаного матеріального складу злочину становлять 

альтернативні активні діяння: жорстоке поводження з нею (людиною) (1); шантаж 
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(2); примус до протиправних дій (3); систематичне приниження її людської 

гідності (4). 

Якщо перше з альтернативних активних діянь – жорстоке поводження – 

може вчинюватися, буквально, фізично: побиття, фізичні знущання, грубі діяння 

[246, с. 295], то три останні можуть здійснюватися переважно шляхом поширення 

інформації. Шантаж – погроза повідомлення даних [240, с. 60], примус – вплив 

[246, с. 295], який не може здійснюватися безінформативно, а систематичне 

приниження гідності – тривале принизливе ставлення до потерпілого (постійні 

образи, глум над ним тощо) [255]. Останні альтернативні активні діяння 

неможливо здійснити без вербального спілкування, яке складається з передачі 

певної інформації за допомогою мови. 

Отже, виникає питання: чи належить інформація, яка містить зміст 

шантажу, примусу або систематичного приниження гідності, до предмета чи 

засобів учинення злочину, передбаченого ст. 120 КК України? 

Вона існуванням пов’язана з об’єктом злочину, яким у цьому випадку є 

життя людини. Проте така її характеристика зазначена у законі. Вірогідно, що 

шантаж, примус, жорстоке поводження та систематичне приниження можуть 

тлумачитися як способи вчинення доведення до самогубства, але це – не так. 

Вони є самостійним окремими діями, і спрямовані на психіку особи, через який 

(саме вплив) психічний стан людини буде доведений до краю і вона 

намагатиметься вбити себе, щоб уникнути знущання над своєю психікою. Вказані 

дії орієнтовані на певну передачу інформації, вкладення інформації у свідомість 

потерпілого, яка здійснить певний вплив на психіку, внаслідок чого останній 

позбавлятиме або намагатиметься позбавити себе життя. Очевидно, що у такому 

випадку інформація стає знаряддям учинення злочину, оскільки саме вона 

полегшує злочинцеві досягнення бажаної мети – вчинити злочин. Без неї він би не 

міг досягти від потерпілого самогубства.  

М. Й. Коржанський писав: «знаряддя і засоби вчинення злочину 

відрізняються від предмета посягання тим, що вони ні в якому зв’язку з тими 

суспільними відносинами, на які чиниться посягання, не перебувають» [256, 
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с. 111]. Безумовно, вони не можуть збігатися з предметом посягання: предметом 

посягання і знаряддям чи засобом посягання на предмет не може бути той же 

предмет об’єктивного світу, але предмет і знаряддя, або засоби посягання можуть 

бути однорідними за фізичними властивостями.  

Так, зокрема, досліджуючи особливості кримінальної відповідальності за 

шахрайство, О. В. Смаглюк зазначає, що обман під час шахрайства – це 

«повідомлення завідомо неправдивих даних або приховування, замовчування 

інформації про факти та обставини, повідомлення про які було б обов’язковим, 

спрямовані на введення потерпілого в оману або на підтримку помилки особи з 

метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно, і які призвели 

до такого стану потерпілого» [257, с. 17]. Отже, знаряддям обману є дані, які були 

повідомлені потерпілому. Особливо це простежується під час вчинення 

шахрайства в Internet. 

Отже, інформація може виступати знаряддям або засобом учинення злочину 

у всіх випадках, коли її збирання, поширення чи приховування сприяє вчиненню 

злочину. Відтак, інформація може виступати знаряддям або засобом учинення 

таких злочинів, як заклики до певних дій, що криміналізовані, шахрайство, 

вимагання і багатьох інших злочинів, включаючи такі, як зловживання 

службовим становищем та вимагання хабара. Тобто інформація є знаряддям або 

засобом учинення злочину тоді, коли за змістом або характером призначення 

завдає шкоди відповідному об’єкту злочину, і застосовуються злочинцем для 

вчинення цього злочину. 

Узагалі, якщо предметом, знаряддями і засобами вчинення злочину можуть 

бути інформація, відомості, то, безумовно, в сучасних умовах розвитку ІС вони 

можуть не містити матеріальну ознаку, а бути віртуальними. На віртуальний 

предмет злочину посягання може здійснюватися в більшості випадків (за 

винятком бажання механічного впливу) віртуальними знаряддями і засобами. Це 

ж повною мірою стосується і знань як різновиду інформації. 

Інформація і ІКТ є основними ресурсами ІС, і тому кожне з них, або їх 

сукупність, слід розглядати як потенційний предмет спрямування злочинної 
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діяльності або злочинності в цілому. При цьому надто важливо, сприймаючи 

інформацію та ІКТ як цінності, розуміти їх як такі, які можуть зазнавати 

злочинного впливу і у сукупності, і поодинці. І інформація, і ІКТ можуть бути і 

предметом злочину, і знаряддям його вчинення або засобом [152, с. 73, 77, 103, 

114] вчинення злочинів у ІС. 

Тому знаряддями та засобами вчинення злочинів можуть бути і ІКТ, які 

використовуються злочинцями для вчинення суспільно небезпечних дій і 

посягають на охоронюваний законом про кримінальну відповідальність об’єкт. До 

таких можна віднести не лише шкідливі комп’ютерні програми, про що 

неодноразово йшлося. Знаряддями і засобами вчинення злочинів у ІС можуть 

бути такі ІКТ, як телебачення, радіомовлення, Internet, телекомунікацій всіх видів. 

Із використанням засобів масової комунікації – телебачення, радіомовлення 

та Internet – можуть вчинюватися масові заклики до вчинення протиправних дій, 

шахрайство, розповсюдження заборонених до поширення творів, розбещення 

неповнолітніх тощо. З використанням телекомунікацій можуть вчинюватися 

індивідуально спрямовані суспільно небезпечні діяння: залякування, погрози, 

шантаж, шахрайство тощо. 

Отож, ІКТ, як і інформація, можуть виступати і знаряддями, і засобами 

вчинення злочинів у разі, коли використовуються злочинцями для вчинення злочину 

і прямо посягають на об’єкт такого злочину. 

На загальнотеоретичному рівні дослідження знарядь і засобів учинення 

злочину потребує особливої уваги, зважаючи на необхідність розуміння того, що 

знаряддя і засоби вчинення злочину не лише вказані безпосередньо у законі, саме 

використовуючи їх, особа здійснює суспільно небезпечне діяння, посягає на певний 

об’єкт злочину, з яким вони не пов’язані.  

Знаряддя і засоби вчинення злочину в інформаційному просторі можуть 

бути спрямовані не лише на відповідні віртуальні предмети, а також і на 

свідомість людини як споживача інформації та ІКТ. 

Якщо людська потреба у спілкуванні є причиною актуалізації 

комунікативного обміну всіх видів, потребує фактично на лише нормативного 
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визнання, і гарантування, то феномен «свідомість людини», насамперед має бути 

сприйнятий правовою наукою як об’єктивно потребуючий убезпечення від 

негативних впливів предмет. Можливості дистанційних комунікацій, зокрема 

масових, спрямовані на свідомість людини, містять і позитивне, і негативне 

навантаження, формують і свідоме, і несвідоме, здійснюють вплив на психіку 

[258, с. 62] людини. 

Як біологічний носій інформації, свідомість людини сприймає інформацію 

некеровано: по суті, свідомість людини є місцем накопичення інформації, яка 

вкладається у неї органами чуття. Лише після переробки певної частини 

отриманої ззовні інформації людина здатна її усвідомлювати. Але не вся 

інформація, яку отримує людина, може бути сприйнята нею свідомо. Певна 

частина залишається у підсвідомості і не здатна до рефлексії людиною. Це 

інформація, яка лишається у несвідомому і може, у разі її умисного використання 

з метою впливу на психіку людини чи групи людей, в подальшому впливати на 

психофізичну поведінку індивіда, або групи, на яку спрямований відповідний 

вплив. 

Теорія кримінального права досі не сприймає свідомість людини як предмет 

злочину або знаряддя чи засоби його вчинення. Натомість, окремі інститути 

кримінального права надто тісно пов’язані з визначенням станів психіки людини, 

які формуються свідомістю. 

Так, інститут відшкодування моральної шкоди, по суті, ґрунтується на 

аналізі стану психіки людини, визнанні ступеня ураження такої внаслідок 

вчинення щодо особи злочину. Наприклад, питання відшкодування моральної 

шкоди в кримінальному процесі неможливі без оцінки змісту впливу, якого 

зазнала особа внаслідок вчинення щодо неї злочину. Очевидно, що така оцінка 

здійснюється з огляду на особливості свідомості певної особи, її індивідуальні 

якості й особистісні характеристики. Як указує М. В. Сіроткіна, аналізуючи 

сучасні нормативні та наукові підходи до визначення моральної шкоди, «під 

«моральною шкодою» слід розуміти моральні та фізичні страждання, заподіяні 

злочином потерпілій особі, що спричинили втрати немайнового характеру» [259, 
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с. 34]. При цьому, серед базових визначень моральної шкоди міститься низка 

дефініцій, які аналізують саме ядро такої шкоди. І ним є психіка людини. Так, 

важливе визначення Гуго Гроція, який підкреслював можливість заподіяння 

вчиненням злочину «шкоди честі та доброму імені, наприклад, нанесенням 

побоїв, образ, злослов’ям, прокльонами, насмішкою та іншими подібними 

способами» [260, с. 425], що вказує, очевидно, що більшість указаних «способів» 

вчинення посягають на особистість, імідж, его потерпілого, а основна їх кількість 

здійснюється шляхом комунікації: «образ», «злослов’ям», «прокльонами», 

«насмішкою», і не можуть бути здійснені у інший спосіб. Ці дії відображаються у 

психіці людини лише після сприйняття їх свідомістю. Це доводить, що у разі 

спрямування на свідомість певних суспільно небезпечних дій (злочинів) вона 

повинна визнаватися предметом злочину. 

Впливаючи на свідомість людини, закладаючи у підсвідомості певні 

команди і програми, злочинці можуть маніпулювати психікою людини так, що 

вона, втрачаючи контроль над собою, підкорятиметься цим командам, 

виконуватиме наміри тих, хто такі команди заклав у підсвідоме. 

У класичній теорії кримінального права подібні психологічні аспекти 

особливостей можливістю маніпулювання свідомістю раніше не досліджувалися, 

адже це було недоречно в умовах заідеологізованого підходу і нехтування 

світовими напрацюваннями психології, які, до слова, широко використовувалися 

у військовій справі, маркетингових і соціологічних дослідженнях. 

У кримінальному праві міститься інститут, який доводить сприйняття 

можливості впливу на свідомість людини, – це підбурювання до злочину. Так, 

відповідно до ч. 4 ст. 27 КК України підбурювачем є особа, яка умовлянням, 

підкупом, погрозою, примусом або іншим способом схилила іншого співучасника 

до вчинення злочину. З перелічених дій співучасника лише «підкуп» не 

спрямований на вплив на свідомість людини, інші дії впливають саме на неї з 

метою досягнення результату у вигляді вчинення злочину особою, яка до такого 

впливу його вчинювати не мало наміру. 
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У сучасних умовах, коли можливе здійснення впливу на свідомість осіб, 

віддалених від підбурювача та організатора, можливості залучення до вчинення 

злочинів і втягнення в різні афери (фінансові піраміди, деструктивні секти та 

культи, протиправні політичні акції тощо) невизначеного кола осіб, повною 

мірою очевидно, що свідомість людини необхідно визнавати знаряддям учинення 

низки злочинів.  

Залежно від того, чи остаточною метою суспільно небезпечного впливу є 

свідомість, відповідно психіка людини, чи посягання на неї здійснюється з метою 

використання людини, з метою отримати управління над її психікою шляхом 

впливу на свідомість, з метою подальшого використання людини у афері або 

вчиненні злочинів, свідомість людини повинна розцінюватися як предмет або як 

знаряддя вчинення злочину. 

Впливи на свідомість та інші предмети злочину через здійснення 

дистанційних індивідуальних і масових комунікацій сьогодні вимагають 

перегляду підходів до тлумачення великої кількості статей КК України. Фактично 

у кожному розділі Особливої частини КК України містяться норми, які у той чи 

інший спосіб зазнають змін через загальну трансформацію суспільних відносин і 

переорієнтацію цінностей, притаманних ІС, а також можливість учинення таких 

за посередництва дистанційних комунікацій, які можливі в ІС завдяки наявності 

необхідних для цього ІКТ. Про це детально йтиметься у третьому розділі цього 

дослідження.  

Удосконалення чинного КК України необхідно розпочинати з 

переосмислення наповнення визначення загального об’єкта злочину, визначеного 

у ч. 1 ст. 1 КК України, де безпека інформаційного простору України взагалі не 

визначена. Водночас, в умовах розвитку ІС вона стає запорукою безпечного 

існування всіх визначених у цій нормі об’єктів: прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України. Тому, у межах загального об’єкта злочину 

необхідно серед переліку основних об’єктів кримінально-правової охорони 

передбачати розміщення також таких об’єктів, як «безпека інформаційного 
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простору» та «свідомість особи». Вирішення цих питань, зважаючи на 

особливості уразливості таких об’єктів саме у ІС і оцінку небезпечності способів 

учинення злочинів у спосіб дистанційних комунікацій, належить до сфери К-Ппз 

ІС, що не акцентує на значущість цих питань у ІС. 

К-Пп, якою саме і формується належне К-Пз, «у кожний відповідний 

історичний період розвитку державності, – як указують В. П. Рєвін, 

В. П. Хомколов та Є. В. Рябко, – відповідним чином скеровує та забезпечує 

функції правозастосовної …діяльності» [261, с. 34] в частині убезпечення такого 

від посягань. Як указує В. І. Шакун, «недосконалість системи вирішення складних 

соціально-економічних питань має чисельні свідчення. Проте важливішим 

виглядає те, що влада так і не спромоглася виробити, а наука залишилась 

осторонь, ефективну кримінальну політику» [262, с. 52].  

Повною мірою погодитись із твердженням В. Я. Шакуна складно, оскільки 

впродовж останніх років в Україні розроблено низку пропозицій щодо 

удосконалення чинного КК України та оновлення теорії кримінального права 

саме в частині окремих складових наукової платформи К-Ппз та К-Пз ІС: у 

2003 р. [263; 264; 152], 2008 р. [265], 2012 р. [95; 123], 2013 р. [266]. Однак, із 

позицією В. Я. Шакуна слід погодитися в частині загальної тенденції застарілих 

підходів у теорії кримінального права. Наука кримінального права, як і правова 

наука в цілому, страждає на «хворобу самодостатності», коли вважається, що 

операційного апарату кримінального права та кримінології достатньо для 

висвітлення будь-яких проблем протидії злочинності винятково наявними 

підходами, зокрема підходами К-Пп.  

К-Ппз ІС в умовах розвитку ІС повинна спостерігати за науковими 

розробками у галузі кримінального права, досягненнями представників інших 

галузей науки, зважати на їх висновки під час здійснення сучасних досліджень в 

області кримінального права.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. З правової точки зору ІС слід сприймати як такий тип суспільства, у 

якому суспільні відносини спрямовані на консолідацію (продуктивне об’єднання) 

з приводу використання інформації, ІКТ та знань та здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій. Цінностями такого суспільства є 

дистанційні комунікації, свідомість людини та суспільна свідомість, а також 

ресурси ІС: інформація, ІКТ і знання. 

2. Під розвитком ІС слід розуміти корисну та безпечну спрямовану 

динаміку суспільних відносин, які виникають з приводу ресурсів ІС – інформації, 

знань та ІКТ і можливості здійснення дистанційних комунікацій. Розвиток  ІС – 

його позитивна динаміка – є тією суспільно корисною метою, на досягнення якої 

сьогодні спрямовані зусилля світової спільноти та розвинених держав. 

3. До ознак, важливих для правової оцінки ІС, насамперед належать 

причини консолідації у ньому з приводу виникнення нової ресурсної бази 

(інформації, знань та ІКТ) та зростання цінності спілкування, інформаційного 

простору, інформаційної інфраструктури, свідомості. Впливи на такі ресурси і 

цінності в інформаційному суспільстві можуть здійснюватися з використанням 

дистанційних комунікацій. 

4. В умовах розвитку ІС необхідна дія К-Ппз ІС, спрямована на убезпечення 

інформації, знань, ІКТ як основних ресурсів ІС, і захист інформаційного простору, 

інформаційної інфраструктури, свідомості та права на спілкування від суспільно 

небезпечних посягань. К-Пз ІС реалізується шляхом убезпечення від суспільно 

небезпечних посягань дистанційних комунікацій та суспільних відносин, які 

здійснюються з використанням дистанційних комунікацій, заходами К-Ппз ІС. 

5. До ресурсів ІС належать інформація, знання, ІКТ, які у ІС можуть 

виступати предметами та знаряддями вчинення суспільно небезпечних діянь. 

5.1. Під інформацією як явищем об’єктивного світу слід розуміти 

відповідно до визначення у статті першій Закону України «Про інформацію», дані 

або сукупності даних, з урахуванням того, що відповідні дані або сукупності 
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даних є предметом комунікації або здатні бути таким, тобто можуть бути передані 

комунікатором за допомогою носіїв інформації з використанням каналів 

комунікації та можуть бути прийняті реципієнтом. У ІС інформація може 

виступати знаряддям або засобом вчинення таких злочинів, як заклики до певних 

дій, що криміналізовані, шахрайство, вимагання та багатьох інших злочинів, 

включаючи такі, як зловживання службовим становищем і вимагання хабара. 

Тобто інформація є знаряддям або засобом учинення злочину тоді, коли за 

змістом або за характером призначення завдає шкоди відповідному об’єкту 

злочину, і застосовуються злочинцем для вчинення цього злочину.  

5.2. Знання як специфічний різновид інформації – це дані, або сукупності 

даних, які є результатом індивідуальної інтелектуальної творчої діяльності 

людини, ґрунтуються на дослідженні нею об’єктивних зв’язків та якостей світу, 

спрямовані на розвиток попередньої бази знань дослідника, суспільства. Як вид 

інформації, знання у ІС можуть виступати предметом і засобами вчинення 

суспільно небезпечних діянь. 

5.3. Як і інформація, ІКТ можуть виступати і знаряддями, і засобами 

вчинення злочинів у разі, коли використовуються злочинцями для вчинення 

злочину і прямо посягають на об’єкт такого злочину. 

6. Інформаційний простір – сукупність дистанційних комунікацій у межах 

певної юрисдикції (глобальний, кооперативний, національний). У ІС 

інформаційний простір в умовах ІС може виступати об’єктом суспільно 

небезпечних посягань 

7. Інформаційна інфраструктура – Сукупність дистанційних комунікацій, 

які забезпечують функціонування важливих сфер життєдіяльності держави.  

Інформаційна інфраструктура у ІС має визнаватися об’єктом суспільно 

небезпечних посягань. 

8. Свідомість людини, як носій інформації, що за допомогою психіки може 

сприймати, трансформувати і зберігати, переробляти і передавати інформацію, в 

умовах ІС може виступати предметом і знаряддям учинення суспільно 

небезпечних діянь: предметом – у разі, коли остаточною метою суспільно 



140 

 

  

небезпечного впливу є свідомість, і, відповідно, психіка людини, знаряддям – у 

разі, коли посягання здійснюється з метою подальшого використання людини для 

вчинення нею суспільно небезпечного діяння. 

9. В умовах розвитку ІС актуалізується природна потреба людини на 

спілкування. У ІС К-Пз безпеки спілкування у спосіб дистанційних комунікацій 

від суспільно небезпечних посягань має покладатися на відповідні тактико-

стратегічні рішення К-Ппз ІС.  

10. Дистанційна комунікація – такий технічний засіб здійснення суспільних 

відносин, який полягає у технічній можливості передачі інформації між 

суб’єктами на відстані з використанням ІКТ. Головною ознакою дистанційної 

комунікації як засобу здійснення суспільних відносин є забезпечення технічної 

можливості спілкування без безпосереднього контакту суб’єктів комунікації з 

використанням ІКТ.  Дистанційна комунікація в умовах ІС виступає засобом 

здійснення суспільних відносин, який забезпечує консолідацію під час 

спілкування на відстані, яка унеможливлює безпосереднє спілкування. Вона ж 

може виступати і технічним засобом вчинення суспільно небезпечних діянь у ІС. 

11. До об’єкта суспільно небезпечних посягань (злочинів) у ІС слід 

відносити: 1) суспільні відносини, які здійснюються з використанням 

дистанційних комунікацій; 2) дистанційні комунікації, як різновид суспільних 

відносин; 3) безпеку спілкування, з точки зору їх сприйняття як суспільних 

відносин та цінностей, з приводу яких такі відносини виникають. 

12. Однією з важливіших причин виникнення та актуалізації суспільно 

небезпечних посягань на основні ресурси і цінності інформаційного суспільства є 

відсутність в Україні концепції цілеспрямованої протидії таким посяганням. Таку 

систему має утворити кримінально-правова політика забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні, спрямована на охорону від таких посягань 

суспільних відносин. 

13. К-Ппз ІС поділяється на міжнародну та національну. 

13.1. Міжнародна К-Ппз ІС досі повною мірою не сформована. Однак, з 

огляду на задекларовані вимоги міжнародної спільноти стосовно забезпечення та 
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підтримання розвитку Глобального інформаційного суспільства, міжнародна К-

Ппз ІС має бути спрямована на убезпечення від суспільно небезпечних посягань 

орієнтованого використання інформації, знань і цифрових технологій суспільства, 

побудованого на розвитку інформації, знань і використанні ІКТ.  

У цілому відповідна політика РЄ у ХХІ столітті характеризується 

прийняттям актів, які зважають на необхідність убезпечення від загроз розвитку 

ІС. Більшість таких актів, будучи спрямована на розвиток або упорядкування чи 

уніфікацію певного правового регулювання різних сфер суспільних відносин, 

передбачає можливість здійснення таких відносин у ІС з використанням ІКТ, 

відтак вимагає передбачення за посягання на них юридичної відповідальності, 

зокрема кримінальної. 

13.2. Кримінально-правову політику забезпечення інформаційного 

суспільства має утворювати комплекс заходів, покликаних забезпечувати охорону  

від суспільно небезпечних посягань суспільних відносин, які виникають з 

приводу ресурсів і цінностей інформаційного суспільства. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: СТРУКТУРНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

 

2.1 Сутність і призначення кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні в умовах глобалізації  

 

Основою векторів протидії злочинності в суспільстві є політика у сфері 

боротьби зі злочинністю [267, с. 68], яка спрямовується К-Пп [98, с. 13] як її 

системоутворювальним елементом [98, с. 233]. Останньою визначаються обсяги 

та напрями протидії суспільно небезпечним діянням засобами кримінального 

права. Основою такого підходу до оцінки К-Пп як системоутворювального 

напряму політики у сфері боротьби зі злочинністю є погляд на К-Пп 

представників кримінально-правової науки. І. М. Даньшин та А. Ф. Зелінський 

вказують: «… не політика в процесі свого розвитку йде за правом, а, навпаки, 

його правоохоронні галузі формуються відповідно до настанов кримінальної 

політики» [268, с. 30]. Аналогічну позицію висловлює О. І. Коробєєв: «право 

розвивається в напрямі вироблених політичних установок, в реалізації яких воно 

покликане брати участь» [269, с. 49]. О. І. Александров характеризує К-Пп як 

демонстратор «ставлення державної влади до злочинності» [270, с. 64–65].  

Для з’ясування сутності саме К-Пп, зокрема К-Ппз ІС у межах політики у 

сфері боротьби зі злочинністю, важливе встановлення її сутності як 

системоутворювального елемента, оскільки кримінально-правові характеристики 

політики у сфері боротьби зі злочинністю визначаються саме К-Пп.  

Характеризуючи боротьбу зі злочинністю в цілому, В. С. Зеленецький 

зазначає, що «…за своєю природою вона є юридичною, оскільки відбиває всю 

складність діяльності загальної системи правоохоронних органів по боротьбі зі 

злочинністю» [271, с. 62], також він зазначає, що боротьба зі злочинністю 
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«складається із сукупності різноманітних дій, які у своїй єдності утворюють цілісну 

самостійну систему» [271, с. 69]. Саме такі ідеї лежать в основі сучасних підходів 

визначення політики у сфері боротьби зі злочинністю.  

Як указував М. І. Загородніков, політика у сфері боротьби зі злочинністю є 

напрямом політики держави, «…в рамках якого формулюються вихідні вимоги 

боротьби зі злочинністю за допомогою розробки та реалізації широкого кола 

попереджувальних заходів, створення і застосування правових норм 

матеріального, процесуального і виконавчого кримінального права, що 

встановлюють криміналізацію і пеналізацію, а коли потрібно – декриміналізацію і 

депеналізацію діянь…» [272, с. 49] (курсив мій, Н. С.). А В. П. Рєвін, 

В. П. Хомколов та Є. В. Рябко зазначають, що це – «цілеспрямована активна 

діяльність держави по захисту суспільства від злочинності, розробка і реалізація 

оптимальної стратегії, покликаної забезпечити досягнення мети стабілізації і 

обмеження рівня злочинності, створення передумов позитивних тенденцій 

злочинності» [261, с. 7] (курсив мій, Н. С.). З точки зору І. А. Ісмаїлова вона 

становить «напрямок діяльності держави, здійснюваний на рівні політичного 

керівництва, управління, прийняття та реалізації конкретних рішень, що мають 

основне призначення – визначення і втілення в життя задач, форм і змісту 

цілеспрямованих заходів боротьби зі злочинністю (впливу на неї), організацію і 

забезпечення оптимального функціонування і розвитку цієї системи, що належить 

ідеологічній, правовій, інформаційній, ресурсній базі із взаємодією з іншими 

соціальними системами» [273, с. 124] (курсив мій, Н. С.). Усі зазначені позиції 

змістовно коректні і взаємодоповнювальні: політика у сфері боротьби зі 

злочинністю – це комплекс політико-правових заходів, спрямованих на боротьбу 

зі злочинністю усіма наявними у арсеналі держави політичними заходами і 

правовими засобами з огляду на основні характеристики суспільства, у якому 

така політика застосовується. 

На підтвердження цієї позиції слід навести думку С. С. Босхолова, який 

вказує, що політика у сфері боротьби зі злочинністю становить не лише державну 

доктрину боротьби зі злочинністю, а й «наукову теорію і синтез відповідних 
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політичних, соціологічних і правових знань» та «особливий вид соціальної 

діяльності, спрямований на активну, наступальну протидію злочинності та іншим 

правопорушенням» [274, с. 32]. 

Важко з цих позицій погодитися із твердженням М. І. Мельника стосовно 

ототожнення понять «антикриміногенна політика», «політика у сфері боротьби зі 

злочинністю» та включення у перелік завдань такої щодо саме криміногенних 

факторів [275, с. 547–548]. Як указує П. Л. Фріс, «поставити знак рівності між 

антикриміногенною політикою і політикою у сфері боротьби зі злочинністю 

радше неможливо» [22, с. 39], і така позиція повністю обґрунтована, оскільки 

криміногенна політика може розцінюватися як лише один зі спектрів політики у 

сфері боротьби зі злочинністю, спрямований на усунення таких факторів, які 

сприяють збереженню або зростанню [276] рівня злочинності. 

В. О. Даніл’ян на перше місце у контексті саме напрямів оптимізації ІС 

висуває політично-правовий напрям, який, на його думку, «передбачає визнання 

розвитку інформаційного суспільства пріоритетним напрямом державної 

політики, умовою виходу країни з економічної та політичної кризи» [28, с. 14–15].  

К-Пп є основою для ухвалення управлінських рішень у сфері убезпечення 

найважливіших для суспільства відносин, благ і цінностей [98, с. 233] засобами 

кримінального права. Саме вона визначає обсяги управління боротьбою зі 

злочинністю через реалізацію [277, с. 23] у положеннях КК [278, с. 6], передбачає 

закріплення в нормах КК загальних засад не лише кримінальної відповідальності, 

а й відповідальність за конкретні злочини в цілях боротьби зі злочинністю та 

попередження злочинів [279, с. 13], а також криміналізацію.  

Тривалий час (в умовах існування СРСР) К-Пп сприймалася винятково як 

політика внутрішня [99, с. 61; 98, с. 5], що повною мірою пояснюється закритістю 

та егоцентричністю суспільства радянського простору. Зараз неможливо 

обстоювати такі позиції, обмежуватись винятково внутрішньою спрямованістю 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, оскільки сьогодні злочинність і 

надходить у державу ззовні, і виходить з неї за допомогою дистанційних 

комунікацій назовні, і стратегії боротьби з нею не можуть замикатися у межах 
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кордонів держави, мають мати універсальний і транскордонний характер. 

Політика держави у сфері боротьби зі злочинністю має бути спільною з іншими 

учасниками світових відносин і порівняно гармонізованою, оскільки в інших 

випадках втрачатиметься її ефективність [280, с. 13–14] через неможливість 

притягнення до відповідальності осіб, які вчиняють злочини з використанням 

дистанційних комунікацій, транскордонного обміну, сучасного рівня розвитку 

логістики. 

Сучасні підходи у розумінні політики у сфері боротьби зі злочинністю і 

внутрішньої, і зовнішньої детально характеризує П. Л. Фріс [98, с. 8]. Учений 

розуміє політику у сфері боротьбі зі злочинністю України як «вироблену 

Українською державою генеральну лінію, що визначає основні напрями, цілі і 

засоби впливу на злочинність шляхом формування кримінального, кримінально-

процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, регулювання 

практики їх застосування, а також розробку й реалізацію заходів, направлених на 

попередження злочинів» [98, с. 12]. Так, наведеними визначеннями охоплюється 

участь державної політики у сфері боротьби зі злочинністю і у внутрішніх, і у 

зовнішніх рішеннях, які вимагають не лише боротьби з певними видами злочинів, 

а й дають конкретні вказівки щодо заходів її здійснення. Вона тісно пов’язана і з 

внутрішньою, і з зовнішньою політикою держави, є складовим елементом 

правової політики України у цілому.  

Необхідно повною мірою погодитися також із твердженням П. Л. Фріса 

стосовно того, що К-Пп повністю перебуває у межах політики у сфері боротьби зі 

злочинністю [98, с. 13]. Питання національної політики у сфері боротьби зі 

злочинністю поширюються на ухвалення рішень щодо підписання актів, які 

містять певні вимоги, однак у частині застосування норм матеріального 

кримінального такі акти політики у сфері боротьби зі злочинністю прямо 

належать до її складової – К-Пп. Тому К-Пп становить елемент політики у сфері 

боротьби зі злочинністю, який може бути і внутрішнім, і зовнішнім з точки зору 

політики держави. 
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У зв’язку із цим питання політики у сфері боротьби зі злочинністю 

поширюється на ухвалення рішень щодо підписання міжнародних документів 

(договорів, конвенцій тощо), які містять такі вимоги. З їх підписанням і, 

відповідно, взяттям на себе тих чи інших зобов’язань, Україна є учасником 

міжнародної політики у сфері боротьби зі злочинністю у цілому, і міжнародної К-

Пп. Це вимагає ухвалення управлінських рішень щодо приєднання до певних 

міжнародних актів, в частині взяття на себе обов’язку щодо розробки 

кримінально-правових норм і їх подальшого застосування. Такі політико-правові 

рішення у сфері боротьби зі злочинністю прямо належать до К-Пп (і міжнародної, 

і національної) і набувають обов’язкового характеру. 

У сучасному глобальному відкритому суспільстві К-Пп окремої держави не 

може розглядатися винятково як внутрішня політика, а має сприйматися як 

національна зовнішня або внутрішня. 

Очевидно, що між К-Пп і К-Пз є зв’язок, який зумовлений стратегічними 

рішеннями першої, як системоутворювальної складової політики у сфері боротьби 

зі злочинністю. Проте К-Пз перебуває не лише у площині політичних рішень, а й 

охоплює безпосереднє запровадження та застосування окреслених політичних 

напрямів у матеріальному кримінальному праві. К-Пз стосується лише тієї ланки, 

яка формується засобами матеріального кримінального права, визначається К-Пп 

держави. 

Виникає питання, що саме є базою політики у сфері боротьби зі 

злочинністю: К-Пп, як система визначення напрямів К-Пз, чи результатом першої 

є друге? Чи можуть діяти за відсутності К-Пз, як наслідку К-Пп, реалізації 

останньої, кримінально-процесуальна, кримінально-виконавча та кримінологічна 

політики? 

К-Пз очевидне з рішень К-Пп, ґрунтується на ній, є, так би мовити, її 

наслідком. При цьому, якщо К-Пп може бути автономною (хоча і неефективною 

за відсутністю реалізації її стратегічних рішень у К-Пз), К-Пз може існувати лише 

у разі наявності попередніх стратегічних рішень К-Пп. 
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У багатьох аспектах К-Пз і К-Пп мають схожі характеристики. Так, 

наприклад, в обох випадках може йтися і про міжнародний, і внутрішній їх 

аспект. Обидві реалізують у внутрішній політиці держави певні вимоги 

міжнародної спільноти та власні внутрішньополітичні рішення. Отже, К-Пп 

держави відображається у К-Пз, яке об’єктивізує К-Пп і політику у сфері 

боротьби зі злочинністю у цілому. 

К-Пз прямо очевидне [281, с. 30–31] і з К-Пп. Містить, так би мовити, її 

наслідок – реалізацію запроваджених К-Пп владних стратегічних рішень. По суті, 

К-Пз є відображенням К-Пп у нормах матеріального права. При цьому, К-Пп 

може бути автономною (хоча і неефективною!) за відсутності реалізації її 

стратегічних рішень у К-Пз, яке може існувати лише у разі наявності попередніх 

стратегічних рішень К-Пп. К-Пз – це та ланка у системі правової політики 

держави, яка формується засобами матеріального кримінального права, що 

визначаються К-Пп держави як складової політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, надаючи напрями дії іншим видам політико-правових заходів, що 

входять у сферу політики боротьби зі злочинністю. 

Усі, крім К-Пп, компоненти політики у сфері боротьби зі злочинністю 

можуть діяти винятково у тому випадку, коли наявні не лише стратегічні 

рішення К-Пп, а й їх відображення у нормах КК України (К-Пз). 

Навіть з огляду на те, що К-Пп є системоутворювальним компонентом 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, у відкритому суспільстві, яким є ІС, її 

функції полягають у запровадженні на внутрішньому рівні вимог міжнародних 

актів щодо, наприклад, криміналізації та декриміналізації, зважаючи на вимоги 

міжнародної політики, які після імплементації виступають матеріальною базою 

для реалізації політики у сфері боротьби зі злочинністю. 

Подібна ситуація і на міжнародному рівні, коли міжнародна К-Пп задає 

певні напрями криміналізації, і у разі їх К-Пз на національному рівні державами, 

що входять у відповідне утворення, може діяти відповідна політика у сфері 

боротьби зі злочинністю. К-Пз на рівні реалізації рішень К-Пп може 

застосовувати і такі заходи, на яких у подальшому ґрунтуватиметься К-Пп, 
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спиратися на них для ухвалення подальших рішень задля реалізації завдань 

політики у сфері боротьби зі злочинністю. 

Сприймаючи принцип доцільності щодо питань, зокрема, криміналізації, що 

належать до функцій К-Пп, слід зважати на висловлювання О. М. Литвака 

стосовно того, що К-Пп «стосується масових явищ, в даному разі сотень тисяч 

людей, які потрапили до тенет кримінальної юстиції» [282, с. 56]. З огляду на 

необхідність убезпечення суспільних відносин, як користі більшості, незважаючи 

на шкоду, якої зазнаватиме та меншість, що охоплена такими тенетами, під час 

застосування певних стратегій К-Пп слід зважати на з необхідність такої саме для 

суспільства. Такий підхід має застосовуватися до К-Пп узагалі, оскільки саме нею 

не лише запроваджується найсуворіша в державі юридична відповідальність, а й 

убезпечуються найбільш цінні для певного суспільства об’єкти. 

Отже, з уваги на наведені вище підходи та аргументи, формулювання 

визначення К-Пп у сучасних умовах має зводитись до такого: під К-Пп слід 

розуміти системоутворювальну складову політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, тактичні та стратегічні заходи якої забезпечують належну 

розробку, своєчасне запровадження та ефективну реалізацію норм 

матеріального кримінального права, спрямованих на убезпечення суспільних 

відносин від найбільш небезпечних для відповідного суспільства посягань. К-Пп 

слід поділяти на міжнародну та національну, а останню – на зовнішню та 

внутрішню. 

Модель К-Ппз ІС, як основа її доктрини, за цих умов має охоплювати 

класичні для доктрини К-Пп чинники: об’єкт, предмет, суб’єктів, мету, сферу дії, 

напрями та принципи. Модель К-Ппз ІС має відображати сприйняття соціальної 

реальності, як зауважував А. Е. Жалінський [29, с. 69]. Вона, яка влучно вказує 

О. М. Бібік, може розглядатися як взірець досліджуваного феномена [283, с. 15]. 

К-Пп, як указують І. М. Даньшин та А. Ф. Зелінський, очевидна з 

об’єктивних закономірностей розвитку суспільства [268, с. 30]. Тому основні 

характеристики ІС, як явища, є критеріальними для визначення і відповідної К-

Пп. На них зважатимуть під час визначення кожного з її компонентів у моделі. 
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Необхідність урахування саме за моделювання фактів, одержаних із реальної 

дійсності та попередні дослідження, на що вказував А. А. Герцензон у 1970 р. 

[284, с. 191],, ще раз підтверджують аргументацію сприйняття К-Ппз ІС крізь 

призму ознак останнього, виділеного низкою галузей науки, зокрема правової. 

Оцінюючи як найвищі цінності ІС, і, відповідно, об’єкти, що потребують 

кримінально-правової охорони безпеки дистанційних комунікацій та свідомості, а 

також основних ресурсів такого суспільства, К-Ппз ІС покликана застосовувати 

політико-правові заходи, спрямовані на убезпечення таких цінностей та ресурсів 

від суспільно небезпечних посягань. 

К-Ппз ІС необхідно сприймати як політику, тактичні та стратегічні 

заходи якої забезпечують належну розробку, своєчасне запровадження та 

ефективну реалізацію норм матеріального кримінального права, спрямованих на 

убезпечення дистанційних комунікацій (зокрема суспільних відносин, що 

здійснюються за їх посередництва) та свідомості, а також інформації, знань та 

ІКТ від суспільно небезпечних у ІС посягань.  

Об’єктом К-Ппз ІС є безпека тих суспільних відносин від суспільно 

небезпечних посягань, які охоплюються дією такої політики. Безумовно, сфера дії 

К-Ппз ІС не обмежується суспільними відносинами у сфері дистанційних 

комунікацій та з приводу інформації, знань та ІКТ. Спектр таких відносин у ІС 

значно ширший. Він охоплює всі суспільні відносини, які здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій, а в ІС до таких слід відносити 

більшість суспільних відносин. Тому під об’єктом К-Ппз ІС доцільно розуміти 

суспільні відносини, які утворюють безпеку від суспільно небезпечних посягань 

суспільних відносин, що здійснюються з використанням дистанційних 

комунікацій. 

Говорячи про предмет К-Пп, слід зважати на те, що вона покликана 

здійснювати «виявлення тих негативних явищ, з якими необхідно боротися 

кримінально-правовими засобами, усвідомлення потреби суспільства в 

кримінально-правовому регулюванні, встановлення караності суспільно 
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небезпечних діянь, обмеження кола злочинного, визначення характеру караності, 

заходів кримінальної відповідальності й умов звільнення від неї» [22, с. 38]. 

Тому предмет її має сприйматися як така складова її об’єкта, у якій 

виявляються самі дії К-Пп щодо впливу на такі відносин. З цього приводу 

Н. А. Лопашенко вказує, що предметом К-Пп є її стратегія і тактика кримінально-

правового впливу на злочинність [285, с. 29]. Погоджуючись із визначенням таких 

груп дій К-Пп, необхідно зробити застереження: сприйняття злочинності в цьому 

випадку може виникати в широкому сенсі, охоплюючи все коло суспільно 

небезпечних діянь, незалежно від визнання їх злочинами, на етапі формування 

відповідних тактико-стратегічних заходів. П. Л. Фріс відносить до предмета К-Пп 

«не лише правотворчість, а й правозастосовну діяльність» [22, с. 38], поділяючи 

його за видами відповідних дій К-Пп, зокрема вирізняючи криміналізацію та 

декриміналізацію. Отже, стратегічні й тактичні дії К-Пп не можуть стосуватися 

винятково кола злочинів, а мають поширюватися на всі суспільно небезпечні 

діяння у сфері відповідної К-Пп. 

У цьому контексті предмет К-Ппз ІС має розумітися як стратегічні й 

тактичні заходи кримінально-правового впливу на суспільно небезпечні діяння у 

сфері здійснення дистанційних комунікацій. 

Вектор будь-якого впливу не може формуватися без спрямування на певну 

бажану для досягнення мету, певний кінцевий орієнтир цілеспрямованості 

політичних дій.  

П. Л. Фріс зазначає, що політика у сфері боротьби зі злочинністю в Україні 

в цілому покликана досягнути мети зниження рівня злочинності в державі, і 

такою ж метою наділяє К-Пп [22, с. 47, 49]. 

З таким підходом важко погодитися, адже мета К-Пп у такому контексті, 

найімовірніше, має полягати у створенні належних умов для функціонування 

інших складових політики у сфері боротьби зі злочинністю саме засобами 

кримінального права. Але і це не може повною мірою бути реально бажаною для 

держави метою, а повинно визначатися як мета проміжна саме в контексті впливу 
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на злочинність з метою досягнення іншого, більш значущого для суспільства 

результату. 

З позицій К-Ппз ІС, протидія злочинності або зниження її рівня, як мета, в 

сучасних умовах неприйнятна через неможливість активної дії якнайменше через 

відсутність первинних кримінально-правових підстав. Коли трансформація 

новітньої злочинності перебуває в активній фазі, таку кінцеву мету бажано 

розглядати з позицій кримінологічної безпеки, адже більшість суспільно 

небезпечних діянь, притаманних ІС, досі не криміналізовані, отже – не визнані 

злочинами. Чому ж у таких умовах протидіяти і рівень чого знижувати?  

Відтак оптимальним шляхом вирішення сталої проблеми спрямування К-

Ппз ІС стає теза М. М. Бабаєва стосовно необхідності переосмислення підходів до 

визначення мети К-Пп узагалі. Учений вказує, що в умовах сучасної низької 

ефективності кримінальної політики (у розумінні її як політики у сфері боротьби 

зі злочинністю), застосування саме такого підходу здатне радикально вплинути на 

ефективність. Так, науковець доводить, що самоцінність такої політики, «її зміст і 

смисл, її самоцінність і її виправдання – в служінні забезпечення безпеки. В цьому 

сенсі ми і говоримо, що безпека охоплює, «вбирає» в себе всі види, всі форми і 

напрями діяльності, що здійснюються у рамках складних і таких, що суперечать 

одне одному, взаємин злочинності і суспільства» [286, с. 325].  

Правильність поставлених цілей зумовлює не лише належність побудови 

концепцій, програмування та створення правильних моделей. Як указує 

М. М. Бабаєв, саме кримінологічна мета для діяльності К-Пп здатна змінити 

ситуацію, оскільки за такого підходу «головні пріоритети діяльності [К-Пп, Н. С.] 

переносяться з суб’єктів нападу на об’єкти захисту» [286, с. 325], що саме і є 

найважливішим у дії К-Пп. А з точки зору правильності визначення мети К-Ппз 

ІС таке визначення мети є не лише оптимальним, а й єдино можливим, оскільки 

такою політикою мають бути вжити всі необхідні заходи для створення умов 

необхідного кримінально-правового впливу на ІС для попередження та усунення 

суспільно небезпечних посягань, які досі не визнані злочинними. 
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Тому як мету К-Ппз ІС слід сприймати інформаційну безпеку – безпеку 

інформаційного простору. 

До кола суспільних відносин у ІС, які найбільш уразливі від суспільно 

небезпечних посягань у ньому, а також тих соціальних цінностей (благ), які 

зумовлюють утворення таких відносин (і, відповідно, посягань на них) належать 

природна потреба спілкування, не лише обмін інформацією, а й обмін знаннями, 

яка зумовлює розвиток дистанційних комунікацій та ІКТ. Як і К-Пп у цілому,  К-

Ппз ІС в Україні поширюється на все коло найважливіших суспільних відносин у 

державі, з урахуванням всіх традиційних напрямів. 

За територією, на яку поширюється дія К-Пз в сучасних умовах, К-Пп мала 

б характеризуватися винятково як національна. Водночас, К-Пп (і К-Пз) держави 

в умовах глобалізації та відкритості суспільства має охоплювати міжнародні 

напрями, які обрані й підтримані державою. Міжнародна К-Пп саме сьогодні 

виступає каталізатором модернізації та підвищення ефективності багатьох 

національних К-Пп: міжнародне правове регулювання в тих питаннях, які 

міжнародна спільнота виносить на загальне обов’язкове виконання: єдині підходи 

щодо регулювання певних типових суспільних відносин та їх убезпечення. 

В. В. Сташис вказував: «законодавство України про кримінальну 

відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на 

Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 

права ...» [287, с. 6]. А загальновизнані принципи і норми міжнародного права, 

спрямовані на розвиток ІС, містять не лише рекомендації, а й модельні норми 

(наприклад, норми Конвенції про кіберзлочинність), які рекомендовані до 

запровадження у національні законодавства з метою криміналізації суспільно 

небезпечних діянь, які створюють загрози розвитку ІС. 

В умовах розвитку ІС, зважаючи на інтереси учасників такого суспільства і 

потреби у гарантіях глобальної безпеки, К-Пп (і, відповідно, К-Пз) не може 

обмежуватися характеристиками «національна» та «внутрішня». Вона повинна 

ґрунтуватися на міжнародних ініціативах, стандартах та вимогах, і одночасно 

зважати на потреби певних суспільства та держави, адже «міжнародні договори, 
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які тим чи іншим чином впливають на національне кримінальне законодавство, 

стають джерелом кримінально-правової політики України» [22, с. 68–69].  

Розуміючи, що сферою застосування К-Пз є територія відповідної 

національної держави, К-Пп є і міжнародною політикою, що спрямовує 

національні К-Пп, і політикою, що виробляє, зважаючи на міжнародні вимоги та 

потреби власного суспільства, стратегічні й тактичні заходи на національному 

рівні. 

У сучасних умовах глобалізаційних перетворень світу з огляду на наведене 

вище важко погодитися з твердженням В. С. Зеленецького, який характеризує К-

Пп як «директивно настановну кримінально-політичну доктрину Верховної Ради 

та уряду, яка закріплена у системі постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 

законодавчих та інших нормативних актів, які визначають задачі, кінцеві цілі, 

стратегію і загальні принципи боротьби зі злочинністю в Українській державі» 

[271, с. 44–45]. Як заперечення такого підходу слід навести висновок ґрунтовного 

аналізу джерел К-Пп, зроблений П. Л. Фрісом, який до таких джерел відносить 

Конституцію України, закони України, укази Президента України; постанови КМ 

України, рішення Конституційного Суду України; постанови Пленуму 

Верховного Суду України, а також міжнародні договори, ратифіковані Україною 

[22, с. 66]. 

В умовах формування К-Ппз ІС важливо визначити коло її суб’єктів, 

оскільки К-Пп є напрямом діяльності «спеціально уповноважених на то 

державних органів і організацій» [288, с. 74].  

До суб’єктів К-Пп, згідно з визначенням П. Л. Фріса, належать: Верховна 

Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Конституційний 

Суд України; Верховний Суд України – «лише ті державні інституції, які 

формують кримінально-правову політику» [22, с. 36], а суди загальної 

юрисдикції; правоохоронні органи та громадяни характеризуються ним як 

«учасники» К-Пп, оскільки «на відміну від суб’єктів не формують кримінально-

правової політики, а лише діють у сфері кримінально-правової охорони» [22, 

с. 36]. 
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Суб’єкт є носієм предметно-практичної діяльності, джерелом активності, 

спрямованої на об’єкт [289], носієм прав і обов’язків. Тому, під час визначення 

суб’єктів К-Пп слід зважати на те, що до їх складу входять не лише ті органи 

державної влади, що повноважні її синтезувати, а й особи, які здійснюють її 

реалізацію, зокрема – К-Пз. В іншому випадку процес реалізації К-Пп не міг би 

вважатися частиною такої, а про ефективність її взагалі було б зайво говорити. 

Водночас, важливою і практично доцільною видається позиція щодо 

визначення як учасників К-Пп громадян. Цей аргумент спонукає до думки про 

доцільність визначення учасників К-Пп у цілому як осіб, на яких 

розповсюджується дія розроблених К-Пп положень К-Пз.43  

Суб’єкти К-Пп умовно можна поділити на три групи за послідовністю дій: 

1) суб’єкти розробки стратегічних заходів К-Пп; 

2) суб’єкти реалізації К-Пп; 

3) суб’єкти забезпечення ефективності К-Пп – реалізації К-Пз. 

До суб’єктів К-Ппз ІС слід відносити коло інституцій, до компетенції яких 

належить розробка, реалізація К-Пп, а також реалізації відповідного К-Пз у 

сфері убезпечення дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що 

здійснюються з їх використанням, від суспільно небезпечних посягань. 

Учасниками К-Ппз ІС є особи, на яких розповсюджується дія розроблених К-Ппз 

ІС положень К-Пз.44 

З уваги на особливості К-Ппз ІС, а також її поділ на рівні, її суб’єкти мають 

специфіку, про яку детально йтиметься далі. 

К-Пп розвивається відповідно до спрямованих на досягнення мети векторів 

дії. М. О. Беляєв характеризує К-Пп як таку, що «має відношення не до всіх 

напрямів боротьби зі злочинністю. За допомогою її … держава спрямовує 

діяльність тільки органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю за допомогою 

покарання» [290, с. 15].  

                                                      
43 Саме таке визначення доцільне з огляду на потенційну вірогідність визнання юридичних осіб 

суб’єктами кримінальної відповідальності. 
44 Саме таке визначення доцільне з урахуванням потенційної вірогідності визнання юридичних 

осіб суб’єктами кримінальної відповідальності. 
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П. Л. Фріс напрями К-Пп виділяє за сферами її дії: у боротьбі зі злочинами у 

сфері національної безпеки, зі злочинами проти життя та здоров’я особи, зі 

злочинами проти волі, честі та гідності особи, зі злочинами проти власності, зі 

злочинами проти безпеки виробництва та т. ін. [22, с. 268].  

Повною мірою погодитися з указаним твердженням важко, оскільки навіть 

за суттю напрям має власне «спрямування», яке, безумовно, перебуває у сфері 

певної визначеної групи суспільних відносин, точніше – пронизує її. З точки зору 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, саме напрям К-Пп зумовлює 

спрямування кримінально-правових засобів, які формують підґрунтя для дії 

першої. Сфера застосування політики характеризує саме коло суспільних 

відносин, через який проходить напрям (або напрями) К-Пп, якщо така політика 

перебуває «у сфері». К-Ппз ІС є видом К-Пп, дії якої перебувають у сфері 

здійснення суспільних відносин, притаманних ІС, що характеризують саме поле її 

впливу. 

Напрям К-Пп описує, як указувалося, визначає її цілеспрямовану дію. 

Напрям К-Ппз ІС, вектор її дії має визначатися за характером певної протидії, 

адже, по суті, він є контрагентом суспільно небезпечних посягань, який 

забезпечує засобами кримінального права безпеку певної групи суспільних 

відносин. Тому за формування моделі К-Ппз ІС як її основного напряму слід 

визначати її дії, спрямовані на убезпечення суспільних відносин, притаманних ІС, 

від суспільно небезпечних посягань засобами кримінального права. 

На жаль, серед виділених у ч. 1 п. 3 розділу ІІ Основних засад розвитку ІС 

України напрямів діяльності держави щодо розбудови українського сегменту ІС, 

немає вказівок щодо здійснення убезпечення цінностей та ресурсів ІС, 

дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що здійснюються за їх 

використання, від суспільно небезпечних посягань.  

Цілеспрямованість К-Пп вимагає визначеності основних напрямів її дії для 

досягнення певної мети. Саме задля цього вона існує. Водночас мета К-Ппз ІС, як 

досягнення стану інформаційної безпеки, є єдиною умовою безпечної реалізації 

напрямів, визначених Основними засадами розвитку ІС України, оскільки всі 
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вони спрямовані на розвиток і найпоширеніше використання ресурсів ІС і 

дистанційних комунікацій усіх видів. Тому провідною ідеєю К-Ппз ІС є 

формування і запровадження цілеспрямованих стратегій і тактики убезпечення 

дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що здійснюються з їх 

використанням, від суспільно небезпечних посягань засобами матеріального 

кримінального права.  

Невпорядкованість суспільних відносин у сучасному інформаційному 

просторі України вимагає сьогодні від К-Пп держави визначення основних 

напрямів убезпечення розвитку ресурсів від суспільно небезпечних посягань, 

аналізу дійсних і прогнозування потенційних ризиків безпеки суспільних 

відносин ІС та своєчасної криміналізації суспільно небезпечних діянь, які 

перешкоджають безпечному функціонуванню основних ресурсів ІС та цінностей, 

з приводу яких виникають комунікативні відносини у ІС. 

К-Пп, на думку А. Е. Жалінського, «несе в собі риси минулого, одночасно 

нові явища, і тому повинна аналізуватися з позицій майбутнього» [29, с. 67]. З 

цією тезою необхідно повною мірою погодитися. 

Подальше дослідження основних складових К-Ппз ІС здійснюватиметься з 

огляду на теоретичну схематичну її модель (Додаток А), яка охоплює взаємне 

розташування міжнародної та національної К-Ппз ІС, зважаючи на основні 

складові елементів останньої. У модель входитимуть також основні дефініції та 

характеристики елементів К-Ппз ІС, визначені за подальшого дослідження 

особливостей таких її складових. 

 

 

 

2.2 Поняття, структура, рівні та принципи кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні 

 

Динаміка українського сегменту ІС, євроінтеграційні та глобалістичні 

процеси вимагають концептуального перегляду підходів до формування 



157 

 

  

вітчизняної К-Ппз ІС, кримінально-правової охорони нових ресурсів і цінностей, 

притаманних ІС. 

Об’єктом К-Ппз ІС, як зазначалося, є суспільні відносини, що утворюють 

стан безпеки від суспільно небезпечних посягань для суспільних відносин, що 

здійснюються з використанням дистанційних комунікацій, самі дистанційні 

комунікації. 

Об’єкт К-Пп у цілому А. Е. Жалінський характеризував як «всі ті, що 

пов’язані з подоланням дефіциту влади процеси та структури, необхідні для 

відмежування злочинного та незлочинного і ліквідації злочинного» [29, с. 71]. 

Українська правова лінгвістика дає змогу застосування в контексті універсального 

терміна – «убезпечення» щодо запровадження таких процесів і структур задля 

забезпечення безпеки у певній сфері суспільних відносин. Теза В. С. Зеленецького 

щодо саме важливості створення стратегічних заходів та їх реалізації [271, с. 82] 

повною мірою підтверджує правильність такого підходу, адже діями з 

убезпечення охоплюється повний спектр і стратегічних, і тактичних заходів К-Пп.  

Отже, детальніше, об’єкт К-Ппз ІС – це коло суспільних відносин, 

спрямованих на убезпечення від суспільно небезпечних посягань для суспільних 

відносин, що здійснюються з використанням дистанційних комунікацій, та самих 

дистанційних комунікацій. 

Зважаючи на основні напрями розвитку ІС, які проголошені в Україні на 

рівні міжнародних актів К-Ппз ІС, а також з огляду на національні політико-

правові акти, якими регламентується та спрямовується розвиток ІС в Україні 

(Основні засади розвитку ІС [31] та проект Стратегії ІС [33]) до сфер впливу К-

Ппз ІС повинні належати: конституційні права людини, суспільства та держави в 

інформаційній сфері; безпека розвитку ІС в Україні з урахуванням світових 

тенденцій та національних пріоритетів; загальнодоступність інформаційної 

інфраструктури та інформації в цілому; вітчизняне виробництво новітніх ІКТ та 

інформаційно-телекомунікаційних систем (зокрема, в частині додержання 

авторських і суміжних прав, прав промислової власності на такі товари і послуги); 

технічна і технологічна незалежність України від зарубіжних виробників, зокрема 
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в сфері ЗМІ (в частині недопустимості інформаційної експансії); безпека 

формування та експлуатації баз даних про осіб, у яких міститься персональна 

інформація, а також дотримання режиму конфіденціальності щодо даних 

особистого характеру; права населення на доступ до телекомунікаційних послуг, 

зокрема до Internet, ІКТ та інформаційних ресурсів (зокрема, в частині якості 

такого доступу і його безпеки); доступність електронних інформаційних ресурсів 

з огляду на національні, світоглядні, політичні, економічні, культурні та інші 

аспекти розвитку України (зокрема, в частині ментальності українського народу 

та його самоідентичності); доступ кожного до здобуття знань, умінь і навичок із 

використанням ІКТ під час навчання, виховання та професійної підготовки; 

безпека свідомості людини та суспільства; безпека дистанційних комунікацій в 

цілому від суспільно небезпечних посягань у ІС. 

До предмета К-Пп П. Л. Фріс відносить: основні принципи К-Пп; 

криміналізацію (та декриміналізацію); характер караності та умови звільнення від 

відповідальності; визначення альтернативних до покарання кримінально-

правових заходів впливу; тлумачення законодавства; вплив на ефективність норм 

кримінального права; визначення шляхів ефективності К-Пп; підвищення рівня 

правосвідомості [22, с. 37–38]. Однак, на думку Н. М. Лопашенко, вказані дії К-

Пп утворюють не предмет К-Пп, а саме її зміст, а предмет утворюють стратегія і 

тактика К-Пп [285, с. 29]. Погоджуючись із останнім твердженням у частині 

визнання предметом К-Пп саме стратегічних і тактичних її дій, вважати 

некоректною наведену позицію П. Л. Фріса важко: всі дії, за винятком принципів 

К-Пп, у наведеному ним переліку є або стратегіями, або видами тактики К-Пп.  

Предмет К-Пп, як частина її об’єкта, становить собою конкретні заходи 

кримінально-правового впливу на суспільно небезпечні діяння у сфері здійснення 

дистанційних комунікацій. Він виявляється у стратегіях і тактиці убезпечення 

певного (але конкретного) діапазону суспільних відносин, які входять у сферу 

впливу відповідної К-Пп. Тому під предметом К-Ппз ІС доцільно розуміти 

тактичні й стратегічні заходи кримінально-правового впливу на суспільно 

небезпечні діяння у сфері здійснення всіх видів дистанційних комунікацій. 
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По суті, предметом такої політики є її стратегія і тактика застосування 

відповідного К-Пз. Тобто предмет К-Пп, як точка її впливу, має виступати 

основою під час формування її предмета: саме на К-Пз такого предмета 

спрямовуються стратегічні й тактичні її заходи. З метою детального визначення 

предмета К-Ппз ІС, визначимо предмет відповідного К-Пз. 

За значущістю перше місце серед предметів К-Пз ІС має посідати 

інформаційний простір, адже від його безпеки залежить безпека у ІС у цілому. 

Досягнення відкритості вітчизняного інформаційного простору [13, с. 109], як 

основи ІС у державі, вже дало і негативні результати, адже через фактичну 

відсутність К-Ппз ІС неврегульованість у ньому відносин є однією з причин 

ескалації суспільно небезпечних посягань у ІС. 

На другій позиції, як убачається з наведеного у підрозділі 1.4 цього 

дослідження, має перебувати інформаційна інфраструктура України, оскільки її 

розбудова визначається в Основних засадах розвитку ІС в Україні, як перша за 

значущістю після ІС мета розвитку ІС. Від її функціонування залежить нормальна 

життєдіяльність суспільства, її безпека має сприйматися як один із наріжних 

каменів безпечного існування держави та життя населення. Тому перебування її 

на другій позиції у цьому випадку повністю аргументоване. 

Як наступні предмети К-Пз ІС слід розцінювати дистанційні комунікації та 

свідомість людини, при цьому, зважаючи на можливості здійснення 

дистанційованих (віддалених), зокрема масових (дистанційних) комунікацій, 

перша має оцінюватися як предмет К-Пз в усіх сферах застосування. Свідомість 

же людини повинна виступати предметом К-Пз ІС саме у зв’язку з можливістю 

бути ураженою через застосування на неї впливів із використанням дистанційних 

і індивідуальних, і масових комунікацій. Крім того, в обсяг предмета К-Пз ІС 

мають також входити основні ресурси ІС як основні його цінності – інформація, 

знання та ІКТ. Окреслені цінності та ресурси охоплюють усі сфери використання 

надбань ІС і належать безпосередньо до категорії об’єктів і предметів злочинів. 

Отже, предмет К-Пз ІС утворюють інформаційна інфраструктура, 

інформаційний простір, свідомість і дистанційні комунікації, які найбільш 



160 

 

  

уразливі від суспільно небезпечних посягань у ІС, а також елементи, які 

формують ці предмети, – інформація, ІКТ і знання. 

Предметом К-Ппз ІС слід визнавати стратегічні й тактичні заходи, 

спрямовані на убезпечення інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, свідомості, дистанційних комунікацій, інформації, ІКТ і знань 

від суспільно небезпечних посягань засобами кримінального права. 

У ІС функціонування всіх сфер, у яких беруть участь комунікативні 

процеси, залежать від захищеності таких сфер від суспільно небезпечних 

посягань. Міжнародне право, визначаючи основні напрями розвитку одночасно, в 

більшості випадків передбачає і механізми кримінально-правового реагування на 

новітню злочинність, притаманну ІС, або спрямовує їх убезпечення. Акти 

міжнародного характеру, які вимагають криміналізації або декриміналізації 

певних діянь або вказують на бажаність криміналізації чи декриміналізації певних 

діянь, утворюють міжнародну К-Пп. 

Міжнародна К-Пп [291, с. 81–82] ініціює розробку еталонних норм і 

залучення держав-учасниць до участі у них з метою подальшої реалізації у 

національних КК. Тому міжнародну К-Пп слід сприймати як генеральну лінію, 

розроблену міжнародною спільнотою, що визначає основні напрями, цілі і засоби 

впливу на злочинність шляхом формування стратегій К-Пз щодо формування 

норм матеріального кримінального права. 

До таких слід віднести вимоги достатньо великого переліку міжнародних 

документів, які зазначають межі криміналізації окремих суспільно небезпечних 

діянь, притаманних і глобальному суспільству в цілому, і ІС зокрема. До джерел 

таких вимог належать, наприклад Конвенція ООН «Про боротьбу з незаконним 

обігом наркотичних засобів і психотропних речовин» 1988 р. [292], Конвенція РЄ 

«Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом» 1990 р. [293], Міжнародна Конвенція ООН «Про боротьбу з 

фінансуванням тероризму» 1999 р. [188], Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. [187], – стосовно 

глобального суспільства в цілому, а також Конвенція Ради Європи про 
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кіберзлочинність [189], Додатковий протокол до Конвенції Про кіберзлочинність 

[190] – стосовно інформаційного суспільства, Міжнародна конвенція ООН про 

захист виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 1961 р. [182]; 

Бернська Конвенція про захист літературних та художніх творів 1971 року [181]; 

Угода Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право 

1971 р. [183]; Конвенція ООН про передачу та використання дистанційного 

зондування Землі з космосу 1978 р. [184] – щодо і глобального суспільства 

взагалі, і ІС зокрема (після конкретизації особливостей дії таких актів у ІС у 

тексті Конвенції про кіберзлочинність). 

Оцінені як найбільш суспільно небезпечні у ІС діяння становлять найвищу 

загрозу для суспільних відносин, і тому кримінальна відповідальність за їх 

вчинення є не лише найсуворішою порівняно з іншими видами юридичної 

відповідальності, а й найбільш ефективною у попередженні їх учинення.  

Особливістю міжнародної К-Ппз ІС є те, що вказана політика має 

орієнтуватися насамперед на необхідність протидії нормами матеріального 

кримінального права суспільно небезпечним діянням у новітньому і раніше 

невідомому середовищі, забезпечувати протидію таким небезпечним виявам, які в 

умовах розвитку ІС спрямовуються на його цінності й ресурси. 

Відтак, під міжнародною К-Ппз ІС слід розуміти генеральну лінію, 

вироблену міжнародною спільнотою, що визначає основні напрями, цілі і засоби 

впливу на суспільно небезпечні діяння, що посягають на суспільні відносини у 

сфері безпечного використання інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, дистанційних комунікацій, а також безпеку свідомості, 

інформації, ІКТ і знань шляхом визначення загальних засад кримінальної 

відповідальності і покарання, визначення кола діянь, віднесених до злочинних, а 

також взаємодії з іншими елементами міжнародної політики у сфері боротьби 

зі злочинністю.  

До основних міжнародних політико-правових заходів забезпечення 

розвитку глобального ІС належать розробка і прийняття на міжнародному рівні 

таких нормативних актів, які б синхронно запроваджували на національних рівнях 
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необхідні правові механізми, спрямовані на розвиток ІС, регламентацію 

комунікаційних відносин та убезпечення дистанційних комунікацій. Конкретно це 

реалізується у створенні: 

1) стратегічних нормативних актів, положення яких спрямовані на 

закріплення єдиних підходів щодо розвитку глобального ІС та його національних 

сегментів, визначення і оцінки ресурсів ІС, зокрема знань, гарантування права на 

спілкування як права людини; 

2) модельних нормативних актів міжнародного права, спрямованих на 

уніфікацію положень актів національних законодавств, якими регламентуються, 

регулюються та убезпечуються комунікаційні процеси суб’єктів суспільних 

відносин і резидентів, і нерезидентів. 

Заходи міжнародної К-Пп не завжди повною мірою відчувають потребу 

конкретного суспільства, не можуть зважати на особливості розвитку кожної 

держави. Однак у умовах розвитку ІС держави, як сегменту розвитку глобального 

ІС, такі рекомендації базові, мають своєчасно прийматися і імплементуватися у 

законодавство. Отож, міжнародна К-Ппз ІС спрямовує національні К-Ппз ІС у їх 

подальших стратегіях і тактиці, корисних саме для певного суспільства з огляду 

на його особливості. 

Національна К-Пп, на відміну від міжнародної, залежно від спрямування її 

дій, має поділятися на зовнішню та внутрішню. Сутність внутрішньої та 

зовнішньої національної К-Ппз ІС повинна відповідати загальній стратегії 

розвитку ІС і його правового забезпечення. 

Під національною К-Ппз ІС доцільно розуміти ланку політики держави, яка 

реалізується і у середині держави, і на міжнародній арені шляхом ухвалення 

стратегічних рішень щодо запровадження та реалізації в державі певних засобів 

матеріального кримінального права з міжнародних вимог і соціальної 

зумовленості суспільної небезпечності діянь, що трансформувалися з раніше 

відомих, або виникли в умовах розвитку ІС. Оскільки К-Пп, як елемент правової 

політики держави в цілому, «є базою для прийняття управлінських рішень в сфері 

охорони найважливіших для суспільства благ і цінностей» [98, с. 233], 
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національна К-Ппз ІС України становить зовнішню і внутрішню політику 

держави, яка спрямовує К-Пз держави на убезпечення найважливіших суспільних 

відносин, характерних для ІС і об’єктів таких відносин. 

В умовах політичної активності держави зовнішня національна К-Пп має 

виконувати неабияку роль через притаманні їй можливості установлення 

насамперед криміналізації суспільно небезпечних діянь. Під зовнішньою 

національною К-Ппз ІС слід сприймати систему стратегічних заходів держави, 

спрямованих на активну участь держави у міжнародній К-Ппз ІС та 

гарантування, належного і своєчасного виконання рішень останньої на 

національному рівні. 

Визначаючи К-Пп узагалі, П. Л. Фріс акцентує на тому, що К-Пп є 

переважно політикою внутрішньою, зважаючи на це, концептуальне визначення 

завдань К-Пп наведених [98, с. 27] ним узагалі сприйматиметься як завдання 

національної внутрішньої К-Пп. До їх переліку вчений відносить: 1) визначення 

загальних засад кримінальної відповідальності і покарання; 2) визначення кола 

діянь, віднесених до категорії злочинних; 3) визначення оптимальних засобів 

впливу на винного; 4) запобігання злочинам методами кримінально-правового 

впливу; 5) взаємодія з іншими елементами політики у сфері боротьби зі 

злочинністю. 

Внутрішня К-Ппз ІС повинна реалізовувати в умовах глобалізації й 

відкритості суспільства, виконувати низку функцій, які, з одного боку, 

ґрунтуються насамперед на власних національних інтересах держави, з іншого – 

повинні в повному обсязі відображати на національному рівні напрями, обрані 

міжнародною К-Пп міждержавного об’єднання, учасником якого є така держава.  

Внутрішня національна К-Ппз ІС України – це система вітчизняних 

управлінських стратегій і тактичних заходів, які спрямовані на забезпечення у 

державі створення необхідних умов для належного К-Пз суспільних відносин, які 

здійснюються з використанням дистанційних комунікацій і самих дистанційних 

комунікацій від суспільно небезпечних посягань у ІС. 
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Національні К-Пп, аналізуючи напрями й проголошені вимоги міжнародної 

спільноти, до яких власне вони приєдналися, мають також самостійно розробляти 

національні стратегії К-Ппз ІС, втілювати необхідні для певного суспільства 

заходи національного реагування. Такі заходи, у разі їх ефективності, також 

можуть ставати еталонними і для інших держав, у яких спостерігаються подібні 

проблеми, і в подальшому, у разі доведення їх ефективності, можуть бути 

застосовані і на міжнародному рівні. Так, наприклад, свого часу відбувалося з 

міжнародною протидією геноциду, торгівлею людьми, тероризмом та його 

фінансуванням, наркотрафіком тощо. 

У разі доведення ефективності національної внутрішньої К-Ппз ІС її 

стратегічні і тактичні вдалі заходи можуть бути предметом нормотворчої 

ініціативи на рівні міжнародної К-Ппз ІС як такі, що мають конструктивний 

позитивний вплив на убезпечення суспільних відносин у ІС від суспільно 

небезпечних посягань. Такі питання можуть коливатися від питань тлумачення 

окремих положень, що визначають елементи ІС, до питань криміналізації діянь, 

які визнані суспільно небезпечними під впливом розвитку ІС, або підвищення 

відповідальності за діяння, які сьогодні визнані злочинними на міжнародному 

рівні.  

Взаємозв’язок міжнародної та національної К-Ппз ІС має ґрунтуватися не 

лише на спільності об’єкта, предмета, мети та завдань, які ними виконуються. 

Важливими саме для політик є їх основні принципи, які, з одного боку, 

забезпечують принципову єдність підходів до виконання завдань, а з іншого – 

впливають на правосвідомість [див. 294, с. 114] усіх учасників правовідносин і на 

національному, і на міжнародному рівнях. В умовах глобальності інформаційного 

простору та розбудови глобального ІС це має сприйматися ключовою тезою під 

час формування принципів К-Ппз ІС. 

Систему керівних ідей К-Пп утворюють принципи [22, с. 78]. Саме у них 

відображаються не лише стратегічні політичні рішення держави, які утворюють 

основні кримінально-правові засади дії політики у сфері боротьби зі злочинністю, 
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такі дії мають охоплювати особливості дії закону про кримінальну 

відповідальність [22, с. 83]. 

Принципи кримінального права та К-Пп не можуть ототожнюватися. Як 

указує В. Д. Філімонов, «роль принципів кримінального права … полягає у тому, 

щоб служити опосередковуючою і такою, що пов’язує, ланкою між 

кримінологічною діяльністю і всією сукупністю правових норм, що утворюють … 

кримінальне законодавство» [295, с. 11]. Вони, по суті, і є окремими результатами 

дії К-Пп, яка, як наголошує Н. М. Лопашенко, охоплює визначення принципів 

кримінально-правового впливу на злочинність, які складаються з принципів 

кримінального права та правозастосовної діяльності [296, с. 153]. Для повноти 

бачення принципів К-Пп у сучасних умовах останнє твердження доцільно 

сприймати дещо ширше, адже розробка принципів має містити одне з базових для 

реалізації завдань К-Пп – «соціальне навчання» [297, с. 174], виховання 

правосвідомості [29, с. 68, 70; 298, с. 584; 299, с. 51–54; 300, с. 320] населення, про 

яку, серед інших фахівців, постійно нагадує Н. М. Лопашенко [296, с. 155], а 

також відповідність системі цінностей суспільства, у якому К-Пп діє.  

Суперечить попереднім посиланням твердження Б. Т. Разгільдієва, який до 

принципів К-Пп відносить законність, рівність, вину, справедливість і гуманізм 

[301, с. 233], фактично ототожнюючи такі принципи з принципами кримінального 

права. Аналогічний підхід висловлюють М. Панов і Л. Герасіна, які принципами 

сучасної К-Пп уважають: 1) принцип законності; 2) принцип рівності громадян 

перед законом; 3) принцип демократизму; 4) принцип справедливості; 5) принцип 

гуманізму; 6) принцип невідворотності відповідальності; 7). Принцип науковості 

[302, с. 39]. Однак, крім останнього45, ці принципи не можуть повною мірою бути 

тотожним для кримінального права та К-Пп. Тому з рештою принципів, які 

фактично трансплантовані з принципів кримінального права у повному обсязі, і 

не відображають основні ідеї взаємодії К-Пп з іншими видами політик у складі 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, важко погодитись узагалі. Критику 

                                                      
45Актуальність наукових підходів зумовлюється не лише необхідністю реалізації вимог 

міжнародної та національної К-Пп, принципу врахування соціально-правової психології, а й 

необхідністю оцінок кримінально-правового прогнозування [95, с. 135]. 
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викликає й позиція О. Я. Естріна, який вказує, що «основні питання кримінальної 

політики – питання про цілі кримінальної репресії, питання про критерії і методи 

визначення роду й міри репресії кожному конкретному засудженому…» [303, 

с. 3]. Це принципи, які стосуються переважно К-Пз, і лише в частині цілей і роду 

стосуються К-Пп. В. В. Мальцев, аналізуючи ці принципи К-Пп і кримінального 

права в цілому, зазначає, що, хоча вони і наближені один до одного, відмінність 

між ними простежується [304, с. 275]. 

Найбільш вдалим підходом до градації принципів К-Пп видається 

структурно-системний поділ і відповідне групування принципів К-Пп на дві групи 

– загальні (конституційні) та спеціальні (галузеві), запропонований П. Л. Фрісом. 

Відповідно до нього, до загальних принципів, які не входять у систему К-Пп (але 

вона ґрунтується саме на них), оскільки перебувають на більш високому рівні, 

визначаючи принципи правової політики держави в цілому [98, с. 53], а також 

загальних принципів кримінального права [305, с. 13], до них належать принципи: 

демократизму (ст. 1 Конституції України [306]); переваги прав і свобод людини 

(ст. 3 Конституції України); верховенства права (ст. 8 Конституції України); 

рівності громадян (ст. 21, 24 Конституції України); принцип зворотної дії в часі 

(ст. 58 Конституції України); виключення подвійної відповідальності (ст. 61 

Конституції України); принцип законності та презумпція невинуватості (ст.ст. 29, 

61, 62, 124 Конституції України), а також принцип гуманізму. 

Спеціальні принципи К-Пп – це, згідно з визначенням П. Л. Фріса: 

1) принцип відповідності К-Пп іншим елементам політики у сфері боротьби зі 

злочинністю; 2) принцип урахування (відповідності) соціально-правової 

психології; 3) принцип економії репресії; 4) принцип доцільності; 5) принцип 

невідворотності відповідальності; 6) принцип диференціації та індивідуалізації 

відповідальності та покарання; 7) принцип соціальної справедливості [98, с. 53].  

Указувалося стосовно позиції Н. М. Лопашенко, у полі зору і цього 

дослідника немає принципу відповідності К-Пп системі цінностей суспільства, у 

якому вона діє.  
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Система принципів К-Ппз ІС має брати за основу поділ базових принципів 

К-Пп на загальні та спеціальні з відповідним наповненням, з огляду як на 

обов’язковий спеціальний принцип – відповідності К-Ппз ІС системі цінностей 

суспільства, у якому вона діє. 

До принципів правового регулювання в умовах ІС О. А. Степанов 

відносить: 1) принцип рівної безпеки особистості, суспільства та держави; 

2) принцип свободи вибору особою поведінки у відношенні своєї конфіденційної 

інформації в електронних базах даних; 3) програмний принцип; 4) принцип 

єдності правового простору [83]. І хоча вони не повною мірою стосуються К-Ппз 

ІС, в частині основних підходів (принципи «1» та «4»), але мають враховуватися 

при формування К-Ппз ІС. 

До спеціальних принципів національної К-Ппз ІС у державі повинні 

належати: 

1. Принцип нормативного визначення кола злочинів, зважаючи на умови 

розвитку ІС із визначенням відповідності покарання тяжкості вчиненого, як 

конкретизовані принципи відповідності К-Пп іншим елементам політики у сфері 

боротьби зі злочинністю та врахування (відповідності) криміналізації соціально-

правової психології. 

2. Принцип відповідності національної К-Ппз ІС міжнародній К-Ппз ІС у 

разі участі держави у відповідних актах міжнародної політики. 

Він має полягати у обов’язковості реалізації у законі про кримінальну 

відповідальність України вимог міжнародних нормативних актів стосовно 

удосконалення чинного законодавства, що регламентує відповідальність за 

вчинення суспільно небезпечних діянь у ІС, які, відповідно до Конституції 

України, є частиною законодавства України. 

3. Принцип відповідності К-Ппз ІС системі цінностей ІС, спрямування її на 

розробку К-Пз основних цінностей та ресурсів ІС; 

4. Принцип недопустимості приховування від міжнародної спільноти стану 

притаманної ІС злочинності у межах національного інформаційного простору. 
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5. Принцип обґрунтованості й виваженості ухвалення рішень щодо 

криміналізації та декриміналізації, базування рішень на результатах 

вітчизняного та міжнародного кримінально-правового прогнозування динаміки 

та суспільної небезпечності новітньої злочинності у ІС. 

6. Принцип своєчасного забезпечення криміналізації діянь, суспільна 

небезпечність яких актуалізувалася під впливом розвитку ІС, а також суспільно 

небезпечних діянь, які виникли під його впливом. 

7. Принцип забезпечення індивідуалізації покарання, недопустимості 

порушення принципу презумпції невинуватості і притягнення до відповідальності 

лише винних у вчиненні злочинів. 

8. Принцип сукупної відповідальності, який має полягати у забезпеченні 

відповідальності особи за всі вчинені нею злочини, і раніше відомі, і ті, що були 

криміналізовані у зв’язку з необхідністю убезпечення розвитку ІС. 

9. Принцип економії кримінальної репресії, який має реалізовуватися 

шляхом ухвалення лише обґрунтованих і виважених рішень щодо визначення меж 

необхідних і достатніх покарань за діяння, криміналізація яких здійснюється у 

зв’язку з необхідністю убезпечення розвитку ІС, передбачення інституту 

кримінального проступку, а також певною мірою декриміналізації злочинів, які 

втратили суспільну небезпечність під впливом розвитку ІС. 

Напрями К-Ппз ІС мають спрямовувати дію відповідного К-Пз та 

формування його основних завдань задля досягнення безпеки інформаційного 

простору. К-Ппз ІС і тут виконує вирішальну роль, оскільки саме воно «визначає 

межі об’єкта впливу, об’єм, основні принципи і прийоми впливу на злочинність» 

[98, с. 26]. Так, П. Л. Фріс указує: «Напрями кримінально-правової політики 

визначаються на підставі групування об’єктів злочинних посягань, які, у свою 

чергу, визначаються за рівнем значимості суспільних відносин, благ та інтересів» 

[22, c. 14].  

Виникає слушне запитання: «Чи є К-Ппз ІС окремим напрямом К-Пп 

України, поряд з такими напрямами, як К-Пп у боротьбі зі злочинами у певній 

сфері»? Як виділити таку сферу? Чи може вона бути відділена від інших сфер у 
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сучасних умовах? Відповідь на це питання – у сутності розуміння ІС як нового 

етапу розвитку людства, його соціально-економічних та, найголовніше, 

суспільних відносин. Особливості здійснення суспільних відносин у ІС 

відображаються на всіх видах суспільних відносин: вони наділяють майже всі 

сфери життєдіяльності суспільства новими якостями і можливостями. Відповідно 

К-Ппз ІС не може вважатися напрямом К-Пп у цілому, а є її наступним рівнем, 

який ґрунтується на низці рівнів попередньої політики, яка у нашій державі, 

вірогідно, має характеризуватися як базова, оскільки спрямована рівною мірою на 

убезпечення ресурсів і цінностей попередніх формацій: і аграрного, і 

індустріального, і постіндустріального суспільств. 

К-Ппз ІС є синтетичним утворенням, певним шаром К-Пп, який має 

охоплювати всі напрями останньої з метою досягнення стану інформаційної 

безпеки в усіх сферах використання дистанційних комунікацій та здійснення 

суспільних відносин з їх використанням. До таких сьогодні належить дедалі 

більша кількість груп суспільних відносин у ІС. 

К-Ппз ІС, як убачається з аналізу співвідношення міжнародної та 

національної К-Ппз ІС, має нові сучасні напрями. Однак, з метою уникнення 

використання тотожних термінів для визначення напрямів К-Пп у цілому та К-

Ппз ІС далі у тексті напрями останньої характеризуватися терміном «вектори». 

Як і К-Пп у цілому,  К-Ппз ІС поширюється на коло суспільних відносин у 

суспільстві, зважаючи на традиційні напрями, але вектори власне К-Ппз ІС 

повинні формуватися з позицій усвідомлення виникнення у ІС нових можливостей 

вчинення суспільно небезпечних діянь, зокрема діянь, які були криміналізовані 

раніше. Такі вектори мають проникнути у К-Пп у цілому, у кожний її напрям, 

вплинути на політику у сфері боротьби зі злочинністю, орієнтувати їх на 

необхідність реалізації таких векторів на всіх рівнях боротьби зі злочинністю в 

умовах розвитку ІС. Вектори К-Ппз ІС мають бути спрямовані на належне і 

ефективне К-Пз ІС на базі напрямів К-Пп.  

Вектори К-Ппз ІС мають бути спрямовані на системне відображення у 

Законі про кримінальну відповідальність міжнародних вимог і національних 
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потреб убезпечення національного інформаційного простору держави, а також 

безпеки глобального інформаційного простору у межах національного сегменту, 

безпеки інформаційної інфраструктури держави, дистанційних комунікацій та 

свідомості населення та особи від суспільно небезпечних діянь у ІС. 

Першим вектором К-Ппз ІС є тлумачення положень КК України, якими 

забезпечується притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у 

вчиненні традиційних злочинів, які з можливістю вчинення їх у спосіб 

дистанційних комунікацій трансформувалися у віртуальний простір 

(«трансформованих злочинів»). 

На жаль, підхід у цьому випадку і науки, і законодавчої практики надто 

консервативний: нові терміни, підходи і напрями здебільшого зазнають спротиву 

прибічників «класичних» підходів. Прикладом може слугувати ставлення до 

поняття предмета злочину, який традиційно визначався як «матеріальна річ». Для 

предметів нових злочинів, передбачених, наприклад, ст. 176, 361, 362 КК України, 

такий підхід некоректний, вимагає нових підходів. 

Очевидно, що національна К-Пп, з огляду на аналогічний досвід відповідної 

міжнародної політики, має переосмислити стратегічні підходи до К-Пз і 

орієнтуватися на нагальні потреби розвитку політики у сфері боротьби зі 

злочинністю в умовах розвитку ІС: сприймати реальні об’єкти посягань, 

усвідомлювати специфіку предметів злочинів у ІС, оцінювати значення і роль 

основних ресурсів ІС і потребу сприйняття їх як предметів злочину, незалежно від 

їх «матеріальності» чи «віртуальності». К-Пп у цілому має бути сучасною, 

свідомою, прозорою: повинна передбачати, відчувати напрями детермінації 

злочинності, усвідомлювати актуалізацію певних груп злочинів у ІС і своєчасно 

забезпечувати поле дії політики у сфері боротьби зі злочинністю. 

Це ж повною мірою стосується і другого вектору К-Ппз ІС – забезпечення 

криміналізації діянь, які набули особливої суспільної небезпечності під впливом 

розвитку ІС, або внаслідок трансформацій, що виникли через новітні 

можливості вчинення, набули нових ознак. 
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Третій вектор К-Ппз ІС – належна імплементація у КК України вимог 

відповідної міжнародної політики, зважаючи на особливості викладення їх ознак 

з урахуванням основних нормативних конструкцій, притаманних вітчизняній 

теорії кримінального права. 

Своєчасна імплементація у Закон про кримінальну відповідальність вимог 

міжнародної К-Пп є безумовним правилом співіснування у сучасному 

глобальному світі держав, які претендують називатися правовими. Особливо це 

важливо в умовах розвитку ІС і щодо відносин, що створюють інформаційний 

простір, формують економічні, соціальні й політичні відносини у ІС. 

І останній, четвертий вектор К-Ппз ІС України – це підвищення 

ефективності застосування кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, 

що посягають на основні ресурси ІС, його цінності, зокрема свідомість. 

Вітчизняній К-Пп у теорії кримінального права здебільшого відводиться 

рівнева диференціація [307, с. 13; 18, с. 35], зокрема в історичній ретроспективі 

[279, с. 13; 308, с. 5]. Однак тотожних ані за сутністю, ані за змістом підходів у цій 

області нема. Так, М. І. Загородніков описував поділ кримінальної політики на 

кримінальну політику у вузькому розумінні, судову політику і виконавчо-трудову 

політику [279, с. 13], характеризуючи її два рівні. Рівні К-Пп Г. М. Міньковський 

визначав як концептуальний, законодавчий, правозастосовний [308, с. 22], а 

П. Л. Фріс характеризує їх як доктринальний, програмний, законодавчий, 

правозастосувальний, правовиконавчий та науковий [22, с. 36]. На думку 

Н. М. Лопашенко, К-Пп пов’язана з «…розробкою та формулюванням ідей і 

принципових положень, форм і методів кримінально-правового впливу на 

злочинність…» [309, с. 123], а Б. Т. Разгільдієв указує, що К-Пп реалізує себе у 

«правотворчості, правовиконанні і правозастосуванні» [301, с. 233]. С. С. Босхолов 

під К-Пп розуміє: «1) державну політику (доктрину) боротьби зі злочинністю, яка 

виражена у відповідних директивних актах…; 2) наукову теорію і синтез 

відповідних політичних, соціологічних та правових знань; 3) особливий вид 

соціальної діяльності, спрямований на активну, наступальну протидію злочинності 
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та іншим правопорушенням» [274, с. 32], а В. Я. Тацій та В. І. Борисов пов’язують 

діяльність К-Пп переважно з правозастосувальною діяльністю [310, с. 433].  

Найбільш ретельним є поділ рівнів К-Пп, наданий П. Л. Фрісом, наведений 

вище. Але і ця позиція вимагає певних зауважень. Насамперед стосовно визначення 

«програмного» та «концептуального» рівнів К-Пп слід зауважити, що у розумінні 

цитованих вище науковців ці «рівні» К-Пп ідентичні. Як указував 

Г. М. Міньковський, акцентуючи саме на використанні концепцій в боротьбі зі 

злочинністю засобами кримінального права «(кримінального покарання, заходів, 

які їх замінюють і підкріплюють); їх взаємодію з системами інших засобів 

боротьби зі злочинністю…» [99, с. 61]. Отже, і на цьому також наполягають 

В. Я. Тацій та В. І. Борисов: саме концепції (зокрема програми і стратегії) 

виступають специфічною формою вираження К-Пп [310, с. 431].   

У той же час, всі цитовані автори єдині у тому, що на цьому рівні 

реалізується фінальна стадія відображення доктрини у концепції або програми. 

Іншими словами, етап видання концепцій та програм - є завершальним етапом 

доктринального рівня. Виходчяи з того, що формування доктрини здійснюється на 

аналітичній платформі, а фінальним етапом формування доктрини є формування 

концепції її реалізації, вочевидь, обидві ці етапи доцільно об’єднувати науковим 

рівнем К-Пп, у рамках якого і формується доктрина, і створюється відповідна 

концепція. 

 Важливим при визначенні сутності рівні К-Пп звернути увагу на позицію 

І. В. Козича, який пропонує замість терміна «рівень» К-Пп використовувати 

поняття «платформа» [311], який характеризує саме природу походження тих чи 

інших тактико-стратегічних заходів К-Пп, і при цьому не утворює лінгвістичні 

зв’язки взаємозалежності.  

Як вбачається термін «платформи» доцільно використовувати саме в 

поетапному визначенні послідовних дій К-Пп, але у межах відповідних рівнів К-

Пп: наукового, законодавчого і правовинавчого, як на цьому наполягає класична 

теорія кримінального права.  
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Платформи ж  доцільно видіяти у межах таких рівнів як: 1) доктринальну; 

2) концептуальну; 3) наукову; 4) законодавчу; 5) правозастосувальну; 

6) правовиконавчу. 

 

Оскільки концепції та програми (стратегії) тощо – це засіб реалізації 

доктрини, її програмне (у правовому сенсі) відображення, немає сенсу 

виокремлювати їх, а доцільно сприймати як єдину концептуальну платформу.  

У цьому контексті викликає критики твердження А. А. Мітрофанова щодо 

здійснення кримінально-правової політики «у трьох формах: правотворчій, 

інтерпретаційній та правозастосовній» [312, с. 18], адже, за такого підходу К-Пп 

взагалі втрачає науковий рівень в цілому. На цьому також наполягають П. Л. Фріс 

[22, с. 37] і М. О. Джужа [307, с. 12–13]. 

Зважаючи на ознаки ІС, як об’єкт К-Ппз ІС, а також ознаки складових ІС, 

наданих у першому розділі цього дослідження, доктринальна платформа К-Ппз ІС 

становить учення про основні закономірності, тактики та стратегії убезпечення 

позитивної динаміки ІС від суспільно небезпечних посягань засобами 

матеріального кримінального права. Доктринальна платформа К-Ппз ІС повинна 

забезпечувати загальний вплив на формування інших платформ К-Ппз ІС, бути їх 

науковою основою, втілювати вдалі напрацювання інших платформ К-Ппз ІС, 

включаючи їх у доктрину кримінального права та права узагалі. Діє вона на 

науковому рівні. 

Концептуальна платформа К-Ппз ІС утворює тактико-стратегічні заходи, 

якими запроваджується К-Пз ІС (на рівні засобів кримінально-правової протидії 

суспільно небезпечним посяганням у ІС) на науковому рівні.  

Сьогодні, коли К-Ппз ІС тільки розпочинає розвиватися, особливу увагу 

привертає до себе саме аналітична платформа наукового рівня. Очевидно, що 

саме вона, «з урахуванням економічної та соціальної ситуації» [313, с. 54], 

«охоплює розробку концепції кримінально-правової боротьби зі злочинністю, яка 

здійснюється в діяльності науково-дослідних установ та окремих вчених, що 

розробляють цю проблематику» [22, с. 35]. Ефективна аналітична платформа К-
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Пп визначає всі рівні К-Пп, адже саме вона  охоплює «вивчення цих явищ, які 

важко зрозуміти, неможливо здійснювати в рамках самого права» [314, с. 59]. 

Не лише проблеми складності процесів законотворчості та наукові 

проблеми конструювання кримінально-правових норм і законів [26, с. 44, 55] 

вимагають обов’язкового проходження К-Ппз ІС крізь аналітичну платформу.  

В цілому науковий рівень К-Ппз ІС є тією ланкою, яка на основі глибинного 

міжгалузевого аналізу складових суспільних відносин та характеру суспільно 

небезпечних посягань у ІС здійснює теоретичні й прикладні розробки 

кримінально-правової охорони у ІС від суспільно небезпечних посягань.  

Самий комплекс заходів з аналітичного дослідження і передбачення такої 

необхідності (на аналітичній платформі наукового рівня), за функціональними 

ознаками доцільно назвати «кримінально-правове прогнозування». Об’єктом 

кримінально-правового прогнозування мають виступати не лише новітні злочини, 

які можуть виникнути у зв’язку з певними змінами у суспільстві, а такі, які 

можуть виникати у зв’язку із загальносвітовими тенденціями, або наявністю в 

державі підстав для вчинення таких діянь, у разі оцінки останніх як суспільно 

небезпечних.  

На необхідності кримінально-правових прогнозів акцентували увагу і 

раніше. Як указував В. М. Кудрявцев, «вивчення цих явищ (суспільно 

небезпечних – Н. С.), як неважко зрозуміти, неможливо здійснювати в рамках 

самого права, оскільки ефективність його виражається у кінцевому рахунку, саме 

у впливі на не правові явища, на фактичні відносини людей» [315, с. 59]. Не 

можна не погодитися з цим твердженням, адже у прогнозуванні повинні брати 

участь не лише фахівці-правники, а насамперед представники соціальних наук 

(соціології, психології ) та інші фахівці. 

У сучасних умовах необхідно не лише погодитися із аксіоматичним 

твердженням, а й максимально піднести висловлену позицію Ю. В. Бауліна, який 

з приводу ролі суті наукової платформи К-Пп у правовому забезпеченні зазначає: 

«кримінально-правова наука України відіграє важливу роль у правовому 

забезпеченні діяльності держави з охорони прав та інтересів громадян, інтересів 
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суспільства та держави» [316, с. 77]. Тому можна відверто констатувати: оскільки 

наука кримінального права залишається локомотивом кримінального права як 

галузі права, забезпечуючи удосконалення останньої, підтримуючи її тісний 

зв’язок із реальними потребами суспільства, які виявляються науковими 

дослідженнями, вона є і основною рушійною силою політики у сфері боротьби зі 

злочинністю. А комплексна система боротьби зі злочинністю, як зазначав 

Г. М. Міньковський, в цілому повинна мати науково обґрунтовану лінію цієї 

боротьби [99, с. 61]. 

Результати наукових досліджень в області кримінального права повинні 

становити основу кримінально-правового прогнозування, як складової 

аналітичної платформи наукового рівня К-Ппз ІС, бути обов’язковим підґрунтям 

його К-Пз, відображаючись у відповідних положеннях КК України. 

З уваги на наведене вище визначення кримінально-правового прогнозування 

та думку В. М. Кудрявцева стосовно міжгалузевості дослідження під час 

прогнозування, зважимо на те, що це питання повинно належати до функцій К-

Пп, оскільки як системоутворювальний напрям політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, К-Пп, диктуючи умови К-Пз, є головним чинником за призначення 

до криміналізації певних видів діянь, на яких у подальшому, після здійснення К-

Пз визнаних на політичному рівні напрямів, ґрунтуватиметься політика у сфері 

боротьби зі злочинністю. Це твердження не суперечить позиції П. Л. Фріса щодо 

того, що всі елементи політики у сфері боротьби зі злочинністю повинні 

працювати «у руслі», яке визначається саме К-Пп (зокрема – єдність у методології 

діяльності) [98, с. 53], оскільки після реалізації К-Пп, зокрема в частині 

криміналізації чи декриміналізації, інші напрями діють повною мірою, 

сприймаючи ті чи інші суспільно небезпечні діяння як злочини, або не 

сприймаючи так. 

Результати кримінально-правового прогнозування, і, зокрема, результати 

наукових досліджень в області кримінального права можуть впливати і на 

обрання стратегій і ухвалення рішень політики у сфері боротьби зі злочинністю та 

К-Пп, і на сутність, буквально, зміст реалізації К-Пз на практиці. Наприклад, під 



176 

 

  

час ухвалення певних стратегічних рішень політики у сфері боротьби зі 

злочинністю, і відповідному делегуванні К-Пп ланки, яка утворює вектор 

розвитку кримінально-правового законодавства у певній сфері, на рівні 

удосконалення, змін і доповнень до змісту КК України, К-Пз має ґрунтуватися на 

результатах досліджень за визначення і змісту, і позиціонування відповідних змін 

та/або доповнень до тексту, а також охоплювати наукові прогнози щодо впливу 

вказаних нововведень на криміногенну ситуацію в державі та світі. Саме 

кримінально-правове прогнозування створює основу для подальшого ухвалення 

рішень К-Пп у частині криміналізації, декриміналізації та інших дій, які після 

ухвалення відповідних рішень втілюються в чинний закон про кримінальну 

відповідальність діями К-Пз. 

Тому першими етапами, які реалізують первинні рішення К-Пп щодо 

потреби визначення нею подальших кроків щодо криміналізації та 

декриміналізації, є кримінально-правове прогнозування. На кримінально-правове 

прогнозування в такому варіанті покладаються завдання: 1) дослідження вимог 

міжнародних актів К-Пп щодо криміналізації та декриміналізації в умовах 

динаміки суспільства; 2) здійснення досліджень для визначення соціальної 

зумовленості в державі криміналізації певних суспільно небезпечних діянь і 

декриміналізації злочинів, що втратили суспільну небезпечність. 

До завдань зовнішньої національної К-Пп держави мають входити ті 

функції, які б забезпечували активну участь держави у спільних для всіх 

учасників відповідних міждержавних об’єднань заходах кримінально-правового 

прогнозування, як основи здійснення ефективної політики у сфері боротьби зі 

злочинністю. 

З метою встановлення зумовленості криміналізації та декриміналізації, 

потреби аналітичних досліджень та пропозицій щодо запровадження до К-Пз ІС 

вимог міжнародної К-Ппз ІС до всього комплексу К-Ппз ІС, необхідно 

запроватити кримінально-правове прогнозування. Під кримінально-правовим 

прогнозуванням  доцільно розуміти комплекс аналітичних заходів, спрямованих на 

виявлення потенційного виникнення або ескалацію загроз, які переростають або 
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можуть перерости у суспільно небезпечні посягання в умовах розвитку ІС в 

Україні та світі, а також розробку заходів К-Ппз і засобів К-Пз ІС, спрямованих 

на убезпечення від таких посягань суспільних відносин у ІС.  

Законодавчий рівень К-Ппз ІС, зважаючи на наведені вище позиції її 

сутності, в умовах розвитку ІС має спиратися на такі основні позиції, необхідні для 

своєчасної законодавчої реалізації векторів, обраних державою в частині 

убезпечення суспільних відносин у ІС. 

У цьому випадку слід зважити на застереження П. П. Андрушка стосовно 

напрямів провадження доктринальних положень К-Пп у цілому на науковому рівні, 

які впливатимуть на рівень законодавчий. До таких учений відносить: 

1) упорядкування національного законодавства відповідно до європейських 

стандартів; 2) гуманізація кримінальної відповідальності за окремі види суспільно 

небезпечних діянь; 3) диференціація кримінальної відповідальності та покарання за 

окремі види злочинів; 4) початок реформи кримінального судочинства [317, c. 102]. 

 Так, безсумнівно, всі окреслені завдання належать до компетенції 

законодавчого органу, але не всі безпосередньо належать до питання К-Пп взагалі, 

зокрема описані у п. 4, за винятком гуманізації закону про кримінальну 

відповідальність у частині запровадження інституту кримінального проступку. 

Останнє та позиції, описані у п.п.  2 і 3, доцільно сприймати під загальним 

терміном «удосконалення поточного К-Пз ІС», оскільки у них ідеться саме про 

роботу законодавця з наявними положеннями. 

Крім того, законодавчим рівнем мають охоплюватися реалізація і результати 

напрацювань наукового рівня К-Ппз ІС, через який мають проходити проекти 

законів, які стосуються і упорядкування відповідно до європейських стандартів 

закону про кримінальну відповідальність, і й пропозицій щодо його удосконалення.    

Однак описане стосується лише відображення у КК змін і доповнень, і не 

охоплює заходи К-Пп узагалі. Оскільки предметом К-Ппз ІС є стратегії й тактики 

убезпечення суспільних відносин, притаманних ІС, від суспільно небезпечних 

посягань, а прийняття подібних актів належить до компетенції законодавця, то 

концептуальна платформа певним чином належить до законодавчого рівня. 
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Відтак, зважаючи на загальні визначення об’єкта К-Ппз ІС та всі окреслені 

вище думки науковців, законодавчий рівень К-Ппз ІС доцільно визначати як такий, 

на якому здійснюються прийняття: 

а) концептуальних програмних актів, спрямованих на убезпечення суспільних 

відносин у ІС від суспільно небезпечних посягань;  

б) необхідних для упорядкування відповідно до світових стандартів і 

удосконалення закону про кримінальну відповідальність доповнень і змін до КК 

України. 

Правовиконавчий рівень К-Ппз ІС має включати правозастосувальну та 

правовиконавчу платформи. 

Правозастосувальна платформа К-Пп безпосередньо пов’язана «зі сферою 

застосування кримінально-правових норм та інститутів правоохоронними та 

судовими органами» [98, c. 15–16]. Специфіка правозастосувальної платформи К-

Ппз ІС у тому, що через кількість, якнайменше, новел, які запроваджені до КК 

2001 р. упродовж його існування, практична реалізація застосування таких новітніх 

норм часто спричиняє труднощі. Очевидно, що така практика має детально 

аналізуватися, обговорюватися  та узагальнюватися правоохоронними та судовими 

органами з метою подальшого удосконалення правозастосувальної платформи. 

Сама ж реалізація відповідних норм КК має бути своєчасною та правильною з 

точки зору строків кримінального провадження, кваліфікації, призначення 

покарання. Останньому також певною мірою має сприяти узагальнення та 

практичні рекомендації щодо реалізації положень КК України, спрямованих на 

убезпечення ІС від злочинів. 

Відтак правозастосувальну платформу К-Ппз ІС слід характеризувати як 

таку ланку, на якій правоохоронним та судовими органами здійснюється своєчасна 

й правильна практична реалізація положень КК України, якими регламентується 

кримінальна відповідальність за злочини, спрямовані на основні ресурси і цінності 

ІС, а також своєчасне узагальнення та аналіз практики застосування 

кримінальної відповідальності за їх вчинення та надання рекомендацій щодо 

подальшого удосконалення такої практики. 
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 Правовиконавчу платформу, на наявність якої у межах К-Пп, крім 

П. Л. Фріса, вказує Б. Т. Разгільдієв [301, с. 230–231], доцільно сприймати як таку, 

що існує у межах сприйняття та виконання норм К-Пз, запроваджених К-Пп 

населенням. Однак правовиконавча платформа як (раніше – «рівень») 

«найоб’ємніша, оскільки охоплює сферу дотримання кримінально-правових норм, 

що здійснюється переважною більшістю громадян нашої держави» [22, с. 35], 

спрямована на формування правосвідомості, адже формує належну поведінку 

людини у суспільстві. Тому, очевидно, правовиконавчу платформу К-Пп доцільно 

сприймати як платформу, на якій здійснюється формування правосвідомості.  

Особливо важливе таке сприйняття наукою і практикою правовиконавчої 

платформи саме К-Ппз ІС, де остання повинна виконувати на себе важливу 

функцію виховання у населення  сприйняття нової системи цінностей [299, с. 51–

54; 300, с. 4–5] і необхідності убезпечення інформації, знань, ІКТ, дистанційних 

комунікацій та свідомості від суспільно небезпечних посягань. І це тоді, коли 

через правовий нігілізм у цій сфері населення звикло до використання 

контрафакту, безладу у інформаційному просторі, зокрема у кіберпросторі, 

СПАМу, агресивної реклами, хибних новин, впливів на свідомість через 

телебачення тощо, а також мовчазного, переважно, спостереження46 за вчиненням 

таких правопорушень. Отож, під правовиконавчою платформою К-Ппз ІС 

доцільно сприймати ланку К-Ппз ІС, на якій здійснюється формування 

правосвідомості людини у ІС.  

 

 

 

                                                      
46 Латентність злочинів у сфері безпеки інформації становить 95%. За даними СБУ, лише у 5 % 

випадків вчинення кібернетичних злочинів про це стає відомо правоохоронцям [115, с. 38]. 
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2.3 Безпека інформаційного простору як мета кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні 

 

Як зазначалося, метою К-Ппз ІС є досягнення стану убезпечення 

дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що здійснюються за 

посередництва дистанційних комунікацій, від негативних і деструктивних впливів 

на їх складові – досягнення стану інформаційної безпеки. Це твердження потребує 

додаткової аргументації, особливо зважаючи на неоднозначність сприйняття 

інформаційної безпеки та ті недоліки її наукового розуміння, на які вказують 

фахівці [318, с. 5; 319, с. 213].  

За повідомленням Міжнародної спілки електрозв’язку, в світі постійно 

збільшується кількість абонентів мобільного зав’язку. 2011 року вони становили 

5,3 мільярди [320]. Також спостерігається, наприклад, тенденція зменшення 

кількості абонентів мобільного зв’язку в Україні з відповідним переходом 

колишніх його користувачів в Internet [321]. Всі користувачі вказаних ІКТ, 

зокрема органи державної влади, перебувають під кіберзагрозою, яка може 

виявитися у будь-який момент найнеочікуванішим способом, як це трапилось 

внаслідок кібератак на сайти центральних органів влади України [322–325] у 

результаті зупинення органами МВС України функціонування файлообмінника 

«ex.ua» [326]. Водночас у державі немає реальних політико-правових механізмів 

впливу на подібне свавілля у кіберпросторі [327]. 

Згідно із дослідженнями Національного інституту стратегічних досліджень 

при Президентові України: «35% українців у віці 16–54 років, що проживають в 

населених пунктах 50+ тис., є активними (тобто такими, що виходять в Internet 

щодня або раз на 2 дні) користувачами всесвітньої мережі; українська он-лайн-

аудиторія нині серед світових лідерів з використання соціальних мереж …; 

близько 30% української он-лайн-аудиторії (і приблизно такий же відсоток 

світової) використовує мобільні пристрої для виходу он-лайн; встановлено, що в 

Україні такі користувачі активніше користуються сервісами Web 2.0, хоча і в 

глобальному вимірі мобільний Internet стає «новим двигуном» соціальних медіа» 
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[328]. Результати соціологічних опитувань демонструють, що тотальна більшість 

українців не обізнані про кіберзагрози і тому не вживають заходів щодо захисту 

[329], не реагують належно на порушення своїх прав.  

Досі вітчизняним кримінальним правом належна увага питанням 

інформаційної безпеки не приділялася [95, с. 38–39; 123, с. 8–10]. Йшлося лише 

про окремі суспільно небезпечні вияви у ІС щодо поводження з таємними 

реживами, банківською інформацією, комп’ютерною інформацією. Однак з часом 

ескалація злочинності у ІС дедалі більше розпочала вимагати перегляду К-Пп 

підходів до погляду на проблеми у ІС, створення системи К-Пз ІС. 

Проблема забезпечення безпеки з античних часів сприймалася 

безпосередньо стосовно створення безпечних умов життя людей (Арістотель47, 

Б. Спіноза48), а об’єднання людей у суспільство, на основі яких виникали 

держави, відбулося внаслідок суспільного договору (Ж.-Ж. Руссо49), який, 

надаючи можливість колективного захисту, і був причиною об’єднання 

(Т. Гоббс)50. Отже, безпека історично визнана причиною консолідації людей у 

суспільства, які у подальшому набули ознак держав, згодом – міждержавних 

об’єднань, і під впливом геополітичних, інформатизаційних процесів, що 

спричинили розвиток дистанційних комунікацій, – об’єднання у глобальне ІС. 

Теорія суспільного договору Ж.-Ж. Руссо повною мірою трансплантується на 

сучасні міждержавні об’єднання, суб’єкти яких консолідуються з тією ж метою – 

забезпечення безпеки, але тепер у значно більшому масштабі. Цей процес 

розпочався 1945 року з визначення основ безпеки усього суспільства планети 

Земля: як спільна мета вони були закріплені у ч. 1 ст. 1 Статуту ООН [176]. 

1975 року серед визначення умов, що висувалися до держав-членів ООН, у 

Заключному акті Наради ОБСЄ з безпеки і співробітництва у Європі, підписаному 

                                                      
47 Арістотель стосовно побудови ідеального державного ладу висловлював як один з критеріїв 

безпеку громадян [330, с. 509]. 
48 Б. Спіноза як головну мету створення громадянського суспільства визначав «мир та безпеку 

життя» [331, с. 311]. 
49 Одна з теорій виникнення держав – теорія суспільного договору, автором якої вважається Ж.-

Ж. Руссо [332, с. 171]. 
50 Т. Гоббс розумів безпеку як стан колективного захисту, який, відповідно, визнавав причиною 

об’єднання людей у групи (держави) з метою колективного захисту від загроз [333, с. 341–342]. 
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у Гельсінкі [334], вимоги безпеки були закріплені не лише як вектори розвитку 

національних правових засобів убезпечення, а й вказували на необхідність 

спільності у такому забезпечені: «…визнаючи неподільність безпеки у Європі, як 

і свою загальну зацікавленість у розвитку співробітництва по всій Європі і між 

собою, виражаючи намір застосовувати відповідні зусилля» (абз. 5 ч. 2 

Преамбули). 

Упродовж 1975–2000 рр. з розвитком процесів глобалізації, інформатизації, 

комунікаційної інфраструктури уряди держав і міжнародна спільнота розпочали 

застосовувати старі схеми забезпечення безпеки для застосування їх у ІС. У 

суспільстві того часу продовжували діяти принципи безпеки, орієнтовані на 

убезпечення інших, попередніх умов життя людей. Період «холодної війни» між 

СРСР та США, протистояння політичних таборів зумовлювали сприйняття явища 

безпеки насамперед як безпеки одного рівня – національної. 

У СРСР національна безпека сприймалася винятково як безпека від 

зовнішнього мілітарного втручання. В умовах закритості суспільства, 

притаманного соціалізму радянського тлумачення, взагалі не могло порушуватися 

питання розвитку ІС. Відкритість інформації, розвиток ІКТ і, відповідно, 

сприяння поширенню дистанційних комунікацій, не мовлячи про прозорість і 

доступність кіберпростору, давали б змогу населенню держави відчувати 

реальний стан справ у світі, користуватися надбаннями розвинених держав світу, 

включаючи не лише наукові напрацювання і пропозицію товарів, а й культуру, 

музику, літературу, моду – все те, в чому населення СРСР було штучно умисно 

обмежене. За радянських часів, коли наявність родичів за кордоном негативно 

впливала на розвиток кар’єри людини, а прослуховування західних радіостанцій 

могло коштувати людині свободи, вільний зв’язок зі світом, отримання 

інформації з-за кордону були недопустимі. Власне, ІС, у його вірному розумінні 

як відкрите, вільне для здійснення необмежених часом і простором комунікацій 

суспільство, було ворогом ідеології СРСР.  

Вакуум інформації, в якій було обмежене населення, заповнювався 

радянськими новинами, культурно-розважальними програмами, радянськими 
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ідеологічними телевізійними фільмами, орієнтованими на «самодостатність» 

СРСР і наявність «непрохідних бар’єрів» між ним й капіталістичними державами. 

Зникнення СРСР, демократичні перетворення у державах на його теренах та 

інших державах соціалістичного табору, нова політика дружніх стосунків зі США 

та розвиненими державами Європи і Азії зумовили швидку появу на території 

України та інших держав Internet, програмних продуктів, стільникового зв’язку та 

багатьох інших технологій, які забезпечили покриття комунікаційною 

інфраструктурою фактично всієї території і запровадження комунікаційної 

складової в усі сфери життя суспільства та інфраструктури держави. 

Із запровадженням ІКТ можливість транскордонного обміну інформацією, 

питання безпеки набуло нової якості. І у суспільстві, яке використовувало нові 

технології, виникла життєво важлива необхідність – убезпечення відносин, які 

здійснюються за посередництва ІКТ. Інформаційна безпека у такому суспільстві 

сприймалася лише як елемент цілковитої безпеки, а остання сприймалася 

винятково як безпека національна. Фактично безпека суспільних відносин від 

інформаційних загроз і на новому етапі – розвитку ІС – сприймалася не як безпека 

від посягань і щодо основних ресурсів ІС, і від таких, а як безпека інформації та 

ІКТ. Безпека посягань на інформацію, по суті ж, і становила сутність підходів до 

визначень інформаційної безпеки та її співвідношення з поняттям «національна 

безпека» у вітчизняній нормотворчості та науці. 

Промовисте визначення безпеки інформації, надане ще 1998 року 

М. С. Вертузаєвим, В. О. Голубєвим, О. І. Котляревським та О. М. Юрченком: 

«Безпека інформації – захищеність інформації від несанкціонованих дій 

(випадкових чи навмисних), що призводять до модифікації, розкриття чи 

знищення даних» [335, с. 198]. Визначення цілком логічне, справедливе, 

підтримується окремими науковцями, але насправді стосується безпеки 

інформації («інформаційного ресурсу» [123, с. 69]), але не інформаційної безпеки 

в умовах ІС.  

Закон України «Про основи національної безпеки» [336] визначає 

національну безпеку як захищеність життєво важливих інтересів людини і 
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громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і 

потенційних загроз національним інтересам у найважливіших сферах 

функціонування держави та суспільства за виникнення негативних тенденцій до 

створення потенційних або реальних загроз національним інтересам. 

Відповідно до типології визначення «безпеки» В. А. Ліпканом, 

І. В. Діордіцею, поняття безпека визначається формулами: 1) «безпека – 

відсутність ризику, загроз і небезпек»; 2) «безпека – властивість систем»; 

3) «безпека – стан захищеності від ризиків, загроз та небезпек»; 4) «безпека – 

відповідність певним правилам, параметрам»; 5) «безпека – комплекс заходів» 

[337, с. 10–12]. 

Така позиція зумовлює подальшу оцінку інформаційної безпеки як 

складової національної безпеки, зважаючи на: особливості систем і зв’язків у 

суспільних відносинах, притаманні інформаційному суспільству, наявність 

ризиків, загроз і небезпек, системність правових підходів до забезпечення стану 

відсутності загроз і небезпек.  

Здебільшого вітчизняними науковцями інформаційна безпека пов’язується 

саме з національною як частина з цілим: її визнають як «функціональну сферу 

національної безпеки» [339, с. 123], невід’ємну складову національної безпеки 

[92, с. 154; 240, с. 39; 341, с. 20; 337, с. 253]51, «самостійний напрямок 

національної безпеки» [92, с. 154]. Б. А. Кормич, характеризує інформаційну 

безпеку як інформаційний компонент національної безпеки у співвідношенні як 

«частина і ціле» [339, с. 9], вирізняючи національну безпеку як стан захищеності 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує гарантовані 

Конституцією [306] і законами України умови існування людини, суспільства і 

держави [339, с. 37].  

                                                      
51 Досліджуючи захист інформаційної безпеки як функцію держави, Б. А. Кормич наголошує: 

«зони інформаційної безпеки перебувають на перехресті функції національної безпеки та інформаційної 

функції держави» [339, с. 92], і, при цьому, характеризуючи політику інформаційної безпеки, серед 

трьох основних складових такої на перше місце виходить «регулювання інформаційних відносин з 

метою забезпечення національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, 

підтримання законності» [339, с. 93]. 
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Така позиція висловлювалася раніше і підтримується зараз. Відтак 

більшість загроз саме розвитку ІС відносять до загроз інформаційній безпеці [339, 

с. 94–106], яка з огляду на наведені твердження є внутрішньою проблемою 

держав. Інформаційна безпека сприймається більшістю вчених як стан, що 

протидіє загрозам ззовні та з середини, хоча не зважають дослідники на те, що 

загрози можуть не спрямовуватися в саму державу, а ініціюватися нею. Хоча 

суперечить цим твердженням теза В. А. Ліпкана з приводу визначення безпеки як 

«процесу управління національною безпекою» [341, с. 401], а не власне станом. 

Очевидно, якщо процес у такому випадку сприймається цим науковцем як 

контрольований стан, то у такому випадку з цією думкою слід погодитися в 

частині залежності такого стану від ефективного управління ним.  

Очевидно, що агресія у сучасному світі спрямовується саме «з середини» 

певних держав і до інших держав або глобального суспільства в цілому52. 

Український сегмент також «виконує свою негативну роль у інформаційних 

агресіях» [343, с. 69], оскільки кібернетичні злочини та суспільно небезпечні 

діяння, що вчиняються з вітчизняного інформаційного простору, заподіюють 

шкоду суспільним відносинам усього світу [115, с. 38–39]. 

Це лише доводить, що всі зазначені дослідники інформаційної безпеки 

ґрунтовно і безперечно правильно визнають існування глобальної інформаційної 

безпеки поряд з національною. І водночас визнають національну безпеку як 

складову глобальної комплексної безпеки. При цьому, в сучасних умовах 

всепроникнення комунікацій нелогічне визнання національної інформаційної 

безпеки у співвідношенні з національною безпекою як частини з цілим: в умовах 

розвитку ІС інформаційна безпека, ймовірніше, є прошарком національної 

безпеки, а сегментом її не може бути. 

У цьому аспекті необхідно зважити на твердження В. Г. Пилипчука: 

«державна безпека не зорієнтована на певну сферу суспільних відносин, і 

                                                      
52 Оскільки очевидним є те, що мілітарне вторгнення може відбувається з території певних 

держав, зокрема транзитом, вторгнення інформаційне також характеризується вторгненням з певної 

теориторії. Так, більше 80% кібернетичних вторгнень у сучасному ІС, за даними Інтерполу, 

здійснюється з території США, Канади, Японії, Австралії та Росії [342].  
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завдання щодо забезпечення державної безпеки мають реалізовуватися в усіх без 

винятку сферах національної безпеки України (у разі появи загроз життєво 

важливим інтересам України у зазначених сферах)» [344]. Таке твердження 

свідчить про те, що науковець сприймає державну/національну безпеку як стан 

всеохоплювальний, такий, що пронизує всі відносини і виступає домінуючим із 

державницьких позицій, і з цим повною мірою слід погодитися. 

Виникає логічне питання: чому ж у разі визнання національної безпеки 

всеохоплювальним явищем інформаційну безпеку, яка фактично пронизує всі 

суспільні відносини через комунікативні обміни, вважають сегментарним 

вкрапленням національної безпеки? 

Пояснення одне: похибка міститься саме у тому, що глобальне ІС зумовлює 

розвиток дистанційних комунікацій до такого рівня, що вони нібито пронизують 

усі суспільні відносини, стан убезпечення яких від загроз визнається 

комплексною безпекою суспільства. Остаточно доводить правильність цієї ідеї те, 

що суспільні відносини, на які спрямовується комплексна безпека, 

переорієнтовуються на інші ресурси – інформацію, знання та ІКТ. Дистанційні 

комунікації у цілому стають тими цінностями, на виробництво яких спрямовані і 

економіка і політика, і які, відповідно, стають продуктами користування і 

споживання населення. 

Для підтвердження цього слід навести визначення інформаційної безпеки, 

яке становить спільну позицію держав-членів ЄС, висловлене представником 

Швеції під час обговорення питань міжнародної інформаційної безпеки на 56-й 

сесії генеральної Асамблеї ООН: «Інформаційна та мережна безпека означає 

захист особистої інформації про відправників і одержувачів, захист інформації від 

несанкціонованих змін, захист він несанкціонованого доступу до інформації і 

створення надійного джерела постачання обладнання, послуг та інформації. 

Інформаційна безпека також охоплює захист інформації, що стосується 

військового потенціалу та інших аспектів національної безпеки. Недостатній 

захист життєво важливих інформаційних ресурсів і інформаційних та 
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телекомунікаційних систем може створити загрозу для міждержавної безпеки» 

[345] (курсив мій – Н. С.). 

У цьому контексті фактично неможливо погодитися з В. А. Ліпканом та 

І. В. Діордіцею, які зазначають на рівні правової лінгвістики, що інформаційна 

безпека – це «цілеспрямований вплив суб’єкта управління на загрози та 

небезпеки…», яка охоплює законодавче формування державної інформаційної 

політики [337, с. 253–254] тощо. Інформаційна безпека сьогодні за обсягом 

повною мірою поглинає комплексну безпеку, стає її невід’ємною частиною, адже 

комплексна безпека у ІС, по суті, і є безпекою всіх відносин, що здійснюються за 

посередництва дистанційних комунікацій. 

Інформаційна безпека як стан є оболонкою комплексної безпеки, адже 

посягання на інформаційну безпеку у відповідному масштабі у сучасному світі 

можуть тягнути за собою шкоду всім суспільним відносинам відповідного 

політичного суб’єкта. Тому інформаційна безпека у ІС є невід’ємною складовою 

комплексної безпеки, інформаційна складова повинна входити у зміст поняття 

комплексної безпеки. 

Досі на доктринальному рівні вітчизняного права інформаційна безпека 

розуміється як «один з видів національної безпеки, важлива функція держави» 

[21, с. 714] тобто як складова винятково національної безпеки.  

Дослідники безпосередньо інформаційної безпеки також не одностайні у 

підходах до її визначення. Б. А. Кормич під нею розуміє «захищеність 

встановлених законом правил, за якими відбуваються інформаційні процеси в 

державі, що забезпечують гарантовані Конституцією умови існування і розвитку 

людини, всього суспільства і держави» [339, с. 92]. О. Г. Даніл’ян, О. П. Дзьобань 

та М. І. Панов зазначають, що першою ціллю інформаційної політики України є: 

захист «інформаційного суверенітету держави (особливо захист національного 

інформаційного простору з інформаційними ресурсом і систем формування 

масової суспільної свідомості) у сучасних умовах глобалізації та 

інтернаціоналізації процесів у інформаційній сфері» [92, c. 136] (курсив мій, 
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Н. С.). Така позиція повною мірою свідчить про те, що вітчизняними вченими уже 

зроблені чотири необхідні акценти: 

1) інформаційна безпека може розглядатися і у національному масштабі, 

про що прямо вказує визначення, і в інших масштабах, що очевидно з 

безпосередньої вказівки на певний вид інформаційної безпеки – національної; 

2) необхідне врахування політикою детермінації безпеки під впливом 

глобалізаційних процесів; 

3) необхідне орієнтування інформаційної безпеки на інфраструктуру 

суспільства та свідомість населення; 

4) суспільство зазнаватиме (і зазнає) негативних наслідків від заподіяння 

шкоди інформаційній безпеці злочинними посяганнями. 

Безпека сприймається як явище, що розуміється на загальному рівні як стан, 

що захищає від «небезпеки» або «небезпечності» (антонімічний зв’язок указаних 

термінів очевидний). Водночас, поняття «впливи» фактично не відображає 

повний зміст явища небезпеки, оскільки вказує на явище, що відбувається, і до 

того ж активне. У контексті події, що відповідала б змісту поняття «небезпека» 

або «небезпечність», доцільніше застосовувати термін «загроза» який може 

розумітися як подія, що характеризується і статикою, і динамікою. 

Крім того, впливи можуть характеризуватися винятково як активні дії, вони 

не входять у поняття загрози – явища пасивного: загрози ще не дії, а тільки 

об’єктивний демонстратор можливості потенційних дій. Саме тому для нас 

повною мірою сприйнятливі словосполучення «загрози впливів», які назвемо 

ризиком. 

Відтак, стан безпеки не може протистояти впливам, оскільки такі, як 

активні, потребують як контрагента уже не стан, а певні відповідні активні дії, 

сукупність яких охоплює явище «боротьба», як активна протидія. Формувати таку 

в контексті протидії злочинам має політика у сфері боротьби зі злочинністю та її 

системоутворювальна складова – К-Пп. 

Відсутність належного стану безпеки зумовлює перехід загроз (ризиків) у 

впливи (діяння) і зумовлює необхідність у застосуванні боротьби. Безпека – стан 
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захищеності та стійкості основних об’єктів від загроз. Боротьба є 

комплексною, сегментарною, або точковою протидією тим загрозам, які 

внаслідок неефективності забезпечення стану безпеки трансформувалися у 

впливи. Боротьба потрібна тоді, коли безпека порушена, і загрози набули 

активного стану – впливів. 

Явище «небезпека» або «небезпечність» правом не досліджене. У суміжних 

галузях науки простежується тлумачення явища небезпеки, але не як стану, а як 

«практичних дій з боку» [338, с. 111] інших суб’єктів. Очевидно, що таке 

визначення характеризує не стан небезпеки, і навіть не загрози, а саме впливи. 

Поняття «суспільна небезпечність» як категорія, якою оперує кримінальне 

право, визначається ознакою злочину, і є критерієм, за яким діяння належить до 

категорії злочинів [346, с. 72] і предмета дослідження кримінального права. У 

конструкції переходів від загроз (ризиків) до впливів (діянь), у разі 

індивідуалізації таких, спостерігаються очевидні паралелі зі стадіями готування 

до вчинення злочину (загроза – готування; вплив – замах, незавершений або 

завершений злочин). 

Б. А. Кормич, посилаючись на положення Закону України «Про основи 

національної безпеки», пов’язує всі види національної безпеки, зокрема 

інформаційну, зі станом захищеності життєво важливих інтересів відповідних 

людини і громадянина, держави і суспільства [339, с. 94–95]. З цією тезою 

складно не погодитись, особливо у контексті оцінки інформаційних загроз із 

позицій суспільної небезпечності.  

Інформаційна безпека як стан захищеності життєво важливих інтересів 

держави від інформаційних загроз, в умовах розвитку ІС, має виступати метою 

К-Пп і К-Пз ІС, тим бажаним результатом, на який повинен орієнтуватися 

міжнародна і національна К-Пп, спрямовуючи динаміку норм КК. 

І наукою кримінального права, і іншими галузями сучасних знань 

інформаційній безпеці особи увага фактично не приділяється [83]. Хоча вона 

визначається на нормативному рівні як один із пріоритетних напрямів концепції 
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національної безпеки України аналізується у контексті досліджень національної 

безпеки, але не як складова останньої, а як її… «зміст» [340, с. 196]. 

Потреба у сприйнятті безпеки особи як невід’ємної складової усіх видів 

безпеки, і насамперед групової та національної, стає наріжним каменем. 

М. Пендюра з цього приводу зазначає: «Суб’єктом конституційного права на 

безпеку є будь-яка людина незалежно від громадянства, віку, статі, 

національності, або будь-якої іншої приналежності, а також стану психічного і 

фізичного здоров’я, соціально-психологічних якостей» [347, с. 53]. Аналогічну 

позицію висловлює Ю. О. Фрицький [319, с. 213]. Повною мірою погоджуючись 

із цим твердженням, підкреслимо, що інформаційна безпека і на індивідуальному 

рівні зберігає свої якості. Вона становить певний сегмент індивідуальної безпеки 

особи, відтак має визначатися як індивідуальна інформаційна безпека. 

Насамперед вона є станом, який слугує бар’єром, що захищає свідомість людини 

від інформаційних загроз, які надходять ззовні. 

Аналізуючи процеси глобалізації, які не мають територіальних бар’єрів і 

здатні поширюватися на будь-якого суб'єкта у будь-якому місці світу, питання 

«блокової» безпеки у розумінні її як безпеки всіх держав учасників певного 

міждержавного утворення набуло розуміння – кооперативної безпеки (Cooperative 

Security), яке з 80х років ХХ сторіччя в світі набуло сприйняття як протистояння 

зовнішнім загрозам. Цей термін запроваджено групою вчених Брукінгського 

університету (Вашингтон, штат Колумбія, США). Під кооперативною безпекою 

сьогодні розуміється механізм стримування агресії через створення зовнішніх 

загроз. При цьому заходи, спрямовані на досягнення кооперативної безпеки, 

мають формуватися на основі погодження, а не нав’язуватися силою, а система 

кооперативної безпеки має ґрунтуватися на таких заходах, які сприймаються 

широким загалом як легітимні. До таких заходів можуть приєднуватися всі 

держави, які, своєю чергою, повинні відповідати духу кооперативної безпеки 

[348]. 

Визначення «кооперативної безпеки» є предметом сучасної наукової 

дискусії, а основні дослідження кооперативної безпеки здійснюються 
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Європейським Центром Безпеки імені Маршалла (George C. Marchall Europian 

Center for Security Studies) [349] та Брукінгською групою (Вашингтон, США), які 

дотримуються концептуальної позиції ексклюзивності членства у кооперативній 

безпеці [350], як запоруки відповідальності за дотримання останньої. Отож, 

сьогодні кооперативна безпека сприймається як безпека певної групи держав, які 

є членами відповідного об’єднання, зокрема – ЄС, НATO, СНД тощо, і 

ґрунтується на теорії демократичного світу [351]. 

Оскільки сучасна міжнародна політика вкотре набула ознак полярності, з 

усвідомленням ідеологізації міжнародної політики, актуалізується безпека саме 

глобальна – безпека всієї міжнародної спільноти. А це свідчить про те, що і 

комплексна, і інформаційна безпека на сучасному етапі розвитку суспільства 

уже не можуть сприйматися як складові національної безпеки. В умовах 

розвитку ІС інформаційна безпека може поділятися на глобальну, кооперативну 

та національну, а також індивідуальну. 

До переліку об’єктів інформаційної безпеки мають входити всі відносини, 

що виникають у глобальному ІС, які здійснюються за допомогою дистанційних 

комунікацій: суспільні відносини між особами, групами, спільнотами, 

соціетальними суспільствами, державами, групами держав і глобальним 

суспільством. Суб’єктами таких відносин повинні визнаватися: особи, групи, 

спільноти, соціетальні суспільства, глобальне суспільство. 

Слід особливо підкреслити, що найбільш вдале визначення інформаційної 

безпеки як загальної, в умовах розвитку ІС, видається дефініція П. С. Прибутька 

та І. Б. Лук’янця, представників військової науки, які під інформаційною 

безпекою взагалі розуміють «рівень захищеності та стійкості основних джерел 

життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, воєнної 

справи, суспільної свідомості тощо) від небезпечних (дестабілізаційних, 

деструктивних та ін.) інформаційних упливів» [352, с. 10–11]. Це визначення 

викликає лише три зауваження. Перше полягає у тому, що вчені визначають 

інформаційну безпеку як «рівень», водночас більш вдалим у цьому контексті 
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видається іменник «стан»53. Друге полягає у тому, що у цьому визначенні не 

відображена як потенційний предмет посягання свідомість людини, у той час, як, 

по-перше, людина є найвищою цінністю суспільства, а, по-друге, суспільна 

свідомість, як зазначають ці науковці, складається із сукупності свідомості 

індивідів, яка саме і є об’єктом інформаційних впливів. Третє зауваження 

стосується доцільності розуміння як контрагента безпеці саме загроз, замість 

упливів, про що йшлося вище. 

Як указують І. Громико і Т. Саханчук, «узагальнюючий варіант тлумачення 

терміну «інформаційна безпека» як «захищеності встановлених законом правил, 

за якими відбуваються інформаційні процеси в державі, що забезпечують 

гарантовані Конституцією умови існування і розвитку людини, всього суспільства 

і держави» не дозволяє конкретизувати всі складові цього терміну» [353, с. 132]. 

Окреслене визначення інформаційної безпеки, наведене саме ними на підставі 

аналізу сфери загроз та аналізу низки вітчизняних визначень інформаційної 

безпеки, достатньо вдале: «Інформаційна безпека України – це захищеність 

державних інтересів, за якої забезпечується запобігання, виявлення і 

нейтралізація внутрішніх та зовнішніх інформаційних загроз, збереження 

інформаційного суверенітету держави і безпечний розвиток міжнародного 

інформаційного співробітництва» [353, с. 134].  

У контексті зазначеного окремої уваги заслуговує визначення 

інформаційної безпеки, наведене М. В. Карчевським, який характеризує останню 

як самостійний об’єкт кримінально-правової охорони та визначає «системою 

суспільних відносин, яка забезпечує можливість реалізації однієї з ключових 

проблем сучасного суспільства – інформаційної» [123, с. 69].  

Інформаційна безпека, безумовно, ґрунтується на суспільних відносинах і 

залежить від них, але є явищем, станом, який зумовлює суспільні відносини у 

динаміці. Суспільними відносинами саме реалізуються потреби суспільства 

(зокрема інформаційні – у вузькому сенсі), відповідно, суспільним відносинами 

                                                      
53 Саме іменник «стан» вживається Б. А. Кормичем [339, с. 37], О. Г. Даніл’яном, 

О. П. Дзьобанем і М. І. Пановим [92, с. 9] у контексті визначення національної безпеки, що, очевидно, 

визнається правовою наукою. 



193 

 

  

такі потреби і реалізуються. Отже, суспільні відносини виступають, імовірніше, її 

об’єктом, але не збігаються з інформаційною безпекою як станом.  

Не повною мірою можна погоджуватися з тезою про те, що інформаційна 

безпека є самостійним об’єктом кримінально-правової охорони, оскільки в 

сучасних умовах вона є переважно синтетичним об’єктом і тісно пов’язана з 

іншими об’єктами: національною безпекою, правопорядком, громадською 

безпекою та іншими. 

Ця позиція повною мірою є переліком об’єктів інформаційної безпеки. До 

переліку таких об’єктів безпеки мають входити всі відносини, що виникають у 

глобальному ІС, які здійснюються за допомогою дистанційних комунікацій: 

суспільні відносини між особами, групами, спільнотами, соціетальними 

суспільствами, державами, групами держав і глобальним суспільством.  

Зважаючи на ці зауважень, у широкому розумінні під інформаційною 

безпекою взагалі розуміємо стан захищеності та стійкості основних джерел 

життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, воєнної 

справи, суспільної свідомості тощо) та свідомості індивідів від небезпечних 

(дестабілізаційних, деструктивних та ін.) інформаційних (зокрема 

кібернетичних) загроз. Дещо спрощено таке можна відобразити як стан 

захищеності дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що здійснюються 

за посередництва дистанційних комунікацій від небезпечних інформаційних 

(зокрема кібернетичних) загроз. 

Сутність інформаційної безпеки у ІС може бути виражена через показники, 

які можуть мати просторове вираження, а сам простір може бути визначений 

щодо певної території, у межах якої виникають відповідні суспільні відносини, 

що належать до об’єкта інформаційної безпеки. Така просторова категорія на 

практиці визначається як інформаційний простір. Відповідно, він також може 

умовно поділятися на глобальний, міждержавний та національний. 

Груповий інформаційний простір a priori має входити до сукупності кожної 

із вказаних категорій інформаційного простору і не може характеризуватися 

винятково за територіальною ознакою перебування відповідних груп. Дистанційні 
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комунікації у сучасному суспільстві вже не можуть оцінюватися як складова 

інформаційного простору певної держави, і навіть міждержавного утворення, 

адже вони орієнтовані на певну аудиторію, яка і становить відповідну групу. 

Водночас вони входять у кожний з указаних рівнів інформаційного простору: 

глобальний, міждержавний та національний. 

Найочевиднішими, хоча і не єдиними, прикладами формування вихідних 

потоків групового інформаційного простору є продукти мас-медіа, зокрема 

реклама, які орієнтовані на певні групи – відповідну цільову аудиторію [354, 

с. 182], зважаючи на соціальні запити якої і формується такий продукт. 

Аналогічно формуються дистанційні комунікації, ініційовані з середини груп. 

З уваги на це, під поняттям «груповий інформаційний простір» слід 

розуміти сукупність дистанційних комунікацій, які синтезуються свідомістю 

індивідів – членів певної соціальної групи, або спрямовані на останню. 

З огляду на роль інформаційної складової у формуванні свідомості індивіда 

безперечна необхідність визнання як об’єкта інформаційної безпеки свідомості 

людини, як одного з найважливіших чинників інформаційного простору. 

Досліджуючи генезис ІС, С. Є. Мартинюк (2001 р.) зазначав, що саме особистість 

є основою виникнення інформаційної цивілізації, а розвиток особистості визначає 

загальний напрям «саморозгортання нового способу відтворення соціальності 

людини (інформаційного), та суспільства як сукупності зв’язків інформаційного 

типу між людьми» [355, с. 4]. 

Індивід у ІС перебуває у постійному оточенні інформаційних потоків, які 

становлять всі рівні інформаційного простору – від глобального до групового. Він 

синтезує дистанційні комунікації, створюючи вихідні інформаційні потоки, 

спрямовуючи їх безпосередньо або опосередковано до визначених і невизначених 

реципієнтів. Свідомість людини і комунікатора, і реципієнта є носієм інформації. 

І саме цей носій може і зазнавати, і завдавати деструктивних впливів під час 

здійснення дистанційних комунікацій. Особливо актуалізуються такі можливості 

в умовах розвитку сучасних способів здійснення дистанційних комунікацій та 

наявності методик впливів на свідомість, про які йшлося раніше. 
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Очевидно, що з точки зору правової оцінки інформаційного простору 

безпека свідомості індивідів у контексті розвитку можливостей ІС стає значно 

уразливішою від загроз і впливів, що можуть здійснюватися за посередництва 

дистанційних комунікацій, а також у разі делінквентних виявів з боку індивіда, 

саме свідомість останнього може створювати і загрози безпеці, і здійснювати 

деструктивні впливи за посередництва дистанційних комунікацій. 

В умовах динаміки суспільних відносин, що виникають у зв’язку з 

можливістю вільного здійснення дистанційних комунікацій, життєво необхідним 

для суспільств та індивідів стає забезпечення державою безпеки саме 

інформаційного простору. Саме безпека інформаційного простору, а не безпека 

інформації у ІС, мають входити у систему всіх видів комплексної безпеки 

(глобальної, кооперативної, національної, групової, індивідуальної). Безпека 

інформаційного простору не повинна сприйматися як ідеал, до якого прагне 

держава, забезпечуючи комплексну безпеку, а також інформаційну безпеку як 

складову комплексної. Навпаки: безпечний інформаційний простір є 

демонстратором інформаційної безпеки як складової комплексної безпеки 

суспільства або його відповідного сегменту в умовах розвитку ІС. Отже, безпека 

має утворюватися владою первинно. Лише у разі її неефективності і допущення 

переростання загроз у впливи, у протидію останнім має входити боротьба. 

Інформаційна безпека у вузькому розумінні має розумітися як стан 

захищеності відповідного інформаційного простору, а її забезпечення – політико-

правовою стратегією убезпечення відповідного простору від переростання загроз 

у впливи. 

Розуміння потреб комплексної та інформаційної безпеки всіх видів 

неможливе без усвідомлення думки, висловленої В. О. Шамраєм: «необхідний 

перехід від принципу забезпечення безпеки інформації до принципу 

інформаційної безпеки» [356]. Сприйняття інформаційної безпеки як 

«убезпечення інформації» можливо стосовно захисту певних даних на попередніх 

стадіях розвитку суспільства, хоча і на тих етапах такий підхід здається дещо 

некоректним щодо інформації як предмета спілкування. У контексті ж 
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акцентування у ІС розуміння інформаційної безпеки як безпеки інформації 

недопустиме взагалі, адже виключає з об’єкта забезпечення інформаційної 

безпеки суспільні відносини, що здійснюються за посередництва дистанційних 

комунікацій. По суті, акцентування інформаційної безпеки на безпеці інформації 

позбавляє дистанційної комунікації і, відповідно, відносини, що здійснюються за 

їх допомогою, – належного убезпечення. 

Тобто інформаційна безпека у динамічному ІС вже не може сприйматися як 

безпека певних видів інформації, що самі собою претендують на спеціальний 

захист унаслідок певного власного статусу. Аргументом на користь цієї ідеї є, 

наприклад, недоцільність визначення кожного виду власності, яка пронизує всі 

інститути суспільних відносин, як саме і інформація, що є предметом комунікації, 

і відповідно спілкування як засіб консолідації і забезпечення діяльності, у ІС уже 

не потребує спеціальних характеристик, що встановлюють її статус на кшталт 

«комп’ютерна інформація», «аудіовізуальна інформація» тощо. За винятком 

незначного переліку видів інформації, які мають спеціальний особливий статус 

через умісткість даних, які потребують особливого захисту саме через важливість 

таких даних для безпеки (державна таємниця). 

Інші види інформації, що належать до предмета міжособистісного або 

масового спілкування, можуть мати визначеного власника або не мати такого. 

Тріада права власності може поширюватися на будь-яку інформацію: право 

володіння, користування та розпорядження як триєдина основа права власності 

очевидна з основної ознаки інформації – її здатності до передачі. Тобто власник 

інформації може її синтезувати, використовувати і передавати, що відповідає 

зазначеній тріаді. 

У контексті дослідження інформаційної безпеки доречно визначати, що у ІС 

вона прямо пов’язана з правом власності на інформацію, знання та ІКТ. Якщо два 

останні ресурси доволі легко співвіднести з правом власності, адже і ІКТ, і знання 

насамперед захищені правом інтелектуальної власності, інша інформація такого 

захисту не має. Водночас, виступаючи ресурсом у ІС, інформація (дані та їх 
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сукупності) не може залишатися поза межами правової регламентації, оскільки з 

цього приводу виникають суспільні відносини, предметом яких вони виступають.  

Проблематика правосуб’єктності у межах інституту права власності на 

інформацію у сучасних умовах не може не зумовлювати наукову дискусію у сфері 

кримінального права, оскільки насамперед гостро потребує її з огляду на 

дослідження у галузі цивільного права. Водночас слід підкреслити, що ефективна 

регламентація права власності на інформацію усунула б низку проблем, з якими 

зіштовхується практика убезпечення інформаційного простору. Питання 

встановлення власника, інформації, що містить, наприклад, ознаки знаряддя 

вчинення злочину («комп’ютерний вірус», «ксенофобні матеріали», 

«порнографічні матеріали» тощо), або є його предметом («персональні дані», 

«дані особистого характеру» тощо), істотно впливала б на ефективність 

убезпечення суспільних відносин, що здійснюються за посередництва, у цьому 

випадку – ІКТ, від злочинних посягань. 

В інформаційному суспільстві поняття «комплексна безпека» та 

«інформаційна безпека» не збігаються, але поєднані настільки, наскільки 

комунікативними процесами охоплюються життєво важливі інфраструктури 

(включаючи суспільну, групову та індивідуальну свідомість населення) у 

відповідному суспільстві. Отже, що більше суспільних відносин у відповідному 

суспільстві здійснюється з використання дистанційних комунікацій, то більше 

функцій комплексної безпеки переймає інформаційна безпека. Відповідно, інші 

складові комплексної безпеки – економічна, соціальна, психологічна – також 

переходять з-під керування комплексної безпеки до керування інформаційною 

безпекою настільки, наскільки охоплені можливістю здійснення за посередництва 

дистанційних комунікацій. 

З точки зору співвідношення понять політики національної безпеки та суто 

національної безпеки як явища і, відповідно, політики у сфері боротьби зі 

злочинністю і самої боротьби зі злочинністю у суто кримінально-правовому сенсі, 

необхідно зважити на те, що загрози, яким не запобігли, переростають у впливи, 

що потребують протидії. Отже, основною рушійною силою на стадії гальмування 
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переходу загроз у впливи, а також протидії саме впливам мають ставати заходи К-

Ппз ІС, спрямовані на убезпечення від суспільно небезпечних посягань у ІС тих 

відносин, які найбільш уразливі від посягань через набуття особливої цінності ІС, 

нові можливості у способах посягань на них. 

Отже, об’єктивно, зважаючи на загальноправові позиції та чинне 

законодавство України,  метою К-Ппз ІС України є досягнення в країні 

інформаційної безпеки – стану безпеки інформаційного простору, включаючи 

безпеку здійснення дистанційних комунікацій та інших суспільних відносин, що 

здійснюються за їх посередництва. 

Очевидно, що таке визначення інформаційної безпеки повною мірою 

охоплює стан, у якому суспільні відносини супроводжуються ефективним 

убезпеченням від загроз у інформаційній  сфері, до яких ч. 7 ст. 7 Закону України 

«Про основи національної безпеки України» віднесені: вияви обмеження свободи 

слова та доступу громадян до інформації; поширення засобами масової 

інформації культу насильства, жорстокості, порнографії; комп'ютерна злочинність 

та комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, яка становить державну та 

іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є 

власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних 

інтересів суспільства і держави; намагання маніпулювати суспільною свідомістю, 

зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації. 

З позицій саме К-Ппз метою К-Ппз ІС є досягнення в Україні інформаційної 

безпеки – захищеності інформаційного простору, захищеності та стійкості 

основних джерел життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери 

управління, воєнної справи, суспільної свідомості тощо) та свідомості індивідів 

від суспільно небезпечних діянь. 
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2.4 Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні 

 

Визначення завдань К-Пп у цілому зумовлюються насамперед тією метою, на 

яку вона спрямовуються: саме мета К-Пп формує такі завдання, конкретизує дії 

певної К-Пп щодо її об’єкта та предмета та зумовлює формування її тактико-

стратегічних заходів. По суті, постановка завдань К-Пп є ключовою на шляху 

реалізації К-Пп у К-Пз: відповідно до них у результатах К-Пп відображаються її 

заходи [29, с. 70].  

Аналізуючи сутність завдань кримінальної політики в цілому, І. М. Даньшин 

та А. Т. Зелінський вказують, що вона прямо пов’язана із продиктованим 

нагальними потребами суспільства вибором «стратегії, тактики, методів і засобів 

оптимального впливу на індивідуальну злочинну поведінку і злочинність в цілому, 

вироблення генеральної лінії запобігання, покладення краю злочинам та їх 

профілактики» [268, с.30]. П. Л. Фріс, щодо формування завдань К-Пп зазначає: 

«йдеться про розробку стратегії формування системи кримінально-правових норм, 

її оптимізацію, тобто про приведення даної системи у максимальну відповідність 

із реальними потребами суспільства в кримінально правовій охороні 

найважливіших суспільних цінностей» [22, с. 39], а також про вироблення, на базі 

політичного підходу, тенденцій встановлення кримінально-правових заборон [22, 

с. 39]. Отож, зазначені вчені фактично ототожнюють завдання К-Пп з її 

стратегіями і тактикою. Н. М. Лопашенко категорично заперечує з цього приводу, 

визнаючи стратегію і тактику К-Пп саме її предметом [285, с. 29], з чим слід 

погодитися повною мірою, адже саме на створення таких та їх реалізацію 

функціонально спрямована К-Пп. Завдання К-Пп витупають способами реалізації 

К-Пп, і заповнюються на відповідних рівнях К-Пп. Отже, І. М. Даньшин, 

О. Ф. Зелінський та П. Л. Фріс як спрямування завдань К-Пп визначають саме її 

мету, хоча і у контексті розгляду останньої як зниження рівня злочинності. Саме 

така позиція найбільш прийнятна з огляду на те, що завдання К-Пп формуються 



200 

 

  

саме задля досягнення певної мети, керуються напрямами К-Пп у цілому та 

векторами К-Пп у відповідних сферах. 

Завдання К-Пп, згідно з визначенням П. Л. Фріса, перебувають у сферах: 

«визначення загальних засад кримінальної відповідальності та покарання»; 

«визначення кола діянь, віднесених до категорії злочинних (питання 

криміналізації та декриміналізації)»; «визначення оптимальних заходів впливу на 

винного (пеналізація і депеналізація)»; «запобігання злочинам методами 

кримінально-правового впливу (загальна й спеціальна превенція»; «взаємодії з 

іншими елементами (складовими) політики у сфері боротьби зі злочинністю» [22, 

с. 50]. Важко погодитися зі сприйняттям «перебування» завдань у сферах, 

оскільки вони, ймовірніше, спрямовані на створення предмета К-Пп, який на такі 

сфери впливає. Водночас як предметом є тактико-стратегічні заходи К-Пп, 

завданням К-Пп є дії, якими саме такий предмет, як проміжний та кінцевий 

результат діяльності К-Пп, утворюється. 

Завдання К-Пп у цілому – це сформовані відповідно до мети та спрямовані 

напрямами К-Пп та векторами К-Пп у відповідних сферах,  заплановані дії та 

рішення, результатом яких є розробка, запровадження та реалізація ефективних 

тактико-стратегічних заходів убезпечення суспільних відносин від суспільно 

небезпечних посягань засобами кримінального права. Завдання К-Пп повинні 

відображатися у відповідному К-Пз, оскільки саме воно висвітлює результати дії 

К-Пп. 

Для визначення завдань К-Ппз ІС необхідно нагадати, що метою К-Пп є 

досягнення в Україні стану безпеки інформаційного простору, який охоплює 

безпеку здійснення дистанційних комунікацій та інших суспільних відносин, що 

здійснюються за посередництва дистанційних комунікацій. 

Оскільки і К-Ппз ІС, і інформаційна безпека, яка є її метою, поділяються в 

цілому на міжнародну та національну, а завдання національної К-Ппз ІС 

розрізняються за спрямованістю на зовнішньої та внутрішньої К-Ппз ІС. Така 

ієрархія завдань К-Ппз ІС зумовлюється неможливістю дій національної К-Ппз ІС 

у відриві від дій міжнародної К-Пп у цій сфері, адже остання сьогодні, по суті, є 
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локомотивом удосконалення чинного КК у частині убезпечення нового типу 

суспільних відносин, притаманних ІС. 

Питання визначення загальних засад кримінальної відповідальності і 

покарання стосується К-Пп взагалі і не має специфічного визначення щодо 

новітньої злочинності, та суспільно небезпечних діянь, які актуалізуються й 

виникають у ІС. Натомість питання криміналізації та декриміналізації, а також 

окремі питання співвідношення К-Пп та інших елементів політики у сфері 

боротьби зі злочинністю надто важливі саме в контексті дослідження К-Ппз ІС, і 

саме на них необхідно акцентувати. Саме ці завдання К-Пп визнаватимуться як 

основні завдання національною К-Ппз ІС. 

Відмінними від інших видів К-Пп найважливішими завданнями К-Ппз ІС є: 

1) визначення кола суспільно небезпечних діянь, що актуалізуються або 

виникають у ІС, та віднесення їх до категорії злочинних; 

2) взаємодія у цій сфері з іншими елементами політики у боротьбі зі 

злочинністю. 

Якщо реалізація першого завдання є питанням винятково 

внутрішньополітичним, хоча і таким, що ґрунтується на рішеннях міжнародної К-

Ппз ІС, то реалізація взаємодії національної К-Ппз ІС з політикою у сфері 

боротьби зі злочинністю належить до питання як внутрішньої, так і зовнішньої 

політики держави. 

Завдання К-Ппз ІС в Україні полягає у необхідності упорядкування 

відповідно до реального стану відносин у ІС його К-Пз. З цією метою національна 

К-Ппз ІС має насамперед забезпечувати належне спрямування удосконалення 

чинного КК України, зважаючи не лише на міжнародні вимоги, а й об’єктивні 

реалії розвитку вітчизняного сегменту глобального ІС. 

Завдання зовнішньої національної К-Ппз ІС, повинні визначатися з уваги на 

сутність повноважень міжнародної правової політики держав, у якій К-Пп має 

стратегічну позицію щодо ухвалення рішень стосовно приєднання до певних 

нормативних актів, що вимагають дій держави у сфері матеріального права. Тому 

зовнішня національна К-Пп держав має на міжнародному рівні виконувати саме 
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політичне завдання – ухвалювати рішення щодо підписання та виконання 

обов’язків щодо реалізації міжнародної К-Пп державою. 

Позиція Н. Кузьменок, яка полягає у тому, що «злочинність все більше 

набуває інтернаціонального характеру, проблеми боротьби з нею продовжують 

реалізовуватися на національному рівні» [357], не повною мірою коректна щодо 

вітчизняної внутрішньої національної К-Ппз ІС. Остання реагує лише на 

необхідні (категоричні) позиції міжнародної К-Ппз ІС, але власну ініціативу поки 

не виявляє, не визнаючи, як указувалося раніше, навіть думку вітчизняних 

дослідників стосовно загроз у ІС (і фахівців у галузі інформаційної безпеки, і 

фахівців із кримінального права). 

Оскільки, як і політика у сфері боротьби зі злочинністю, національна К-Ппз 

існує і на зовнішньому, і на внутрішньому рівнях, вона має виконувати і 

зовнішньополітичні, і внутрішньополітичні завдання. 

Завдання зовнішньої національної К-Ппз ІС можна поділити на такі види: 

1) своєчасне реагування держави на вимоги міжнародної К-Ппз ІС та, у 

разі сприйняття її вимог, своєчасна участь у таких актах; 

2) участь держави у кримінально-правовому прогнозуванні у сфері 

убезпечення ІС від суспільно небезпечних посягань на міжнародному рівні; 

3) ініціювання запровадження на міжнародному рівні стратегічних 

заходів К-Ппз ІС, ефективність яких визнана в Україні. 

Завдання національної К-Ппз (і К-Пз) ІС повинні визначатися з огляду на 

ієрархічну значущість відповідних об’єктів К-Пз, на кримінально-правову 

охорону яких спрямоване останнє. 

Перше місце в такій ієрархії завдань К-Ппз ІС має приділятися К-Пз безпеки 

інформаційного простору держави, як сегменту глобального інформаційного 

простору. Інформаційний простір, як, по-суті, поле дії ІС, становлять аналогічно і 

сферу вияву суспільно небезпечних посягань, що трансформуються або 

виникають у ІС. Саме тому як основний об’єкт, на який можуть здійснюватися 

суспільно небезпечні посягання у ІС, завдання К-Ппз ІС мають виводити саме 

його убезпечення від суспільно небезпечних посягань на перший план. 
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Одне з перших місць у напрямах розвитку ІС, відповідно до Основних засад 

розвитку ІС України, відводиться розвитку інформаційної інфраструктури 

держави (до останньої належать усі сфери управління народним господарством та 

іншими сфери життєдіяльності держави). Отже, інформаційна структура 

становить найбільш уразливий у межах державного управлінського сектора об’єкт 

суспільно небезпечних посягань у ІС. 

Ще одним завданням К-Ппз ІС має бути створення тактико-стратегічних 

заходів, що утворюватимуть ефективне К-Пз дистанційних комунікацій. Саме 

безпека дистанційних комунікацій становить подальший за значущістю для 

суспільства сектор, наступний за інформаційною інфраструктурою. Сфера 

здійснення дистанційних комунікацій населенням та юридичними особами є 

елементом складного устрою не лише суспільства взагалі, яке існує і комутується 

за допомогою дистанційних комунікацій, а й невід’ємною складовою відкритого 

суспільства і громадянського суспільства, де суб’єкти вільні у здійсненні 

комунікацій різного рівня. Такі комунікації мають бути убезпечені від суспільно 

небезпечних посягань, тому підлягають К-Пз ІС. 

Також завданням К-Ппз ІС є розробка К-Пз, спрямованого на убезпечення 

засобами кримінального права безпеки свідомості населення і кожної людини у 

сучасному суспільстві. Збільшення можливостей здійснення впливів на свідомість 

населення та окремих громадян із використанням новітніх ІКТ, зокрема із 

залученням ЗМІ, створює можливість маніпулювання свідомістю населення, 

вчинення негативних впливів на психіку людей: в основному примушувати їх до 

вжиття певних дій, які б у свідомому стані вони не вчиняли. Такі новітні 

можливості, притаманні ІС, містять загрози можливості маніпулювання 

свідомістю населення та вчинення негативних впливів на свідомість окремих 

людей з метою деструкції їх поведінки, пригнічення волі, примушування до 

вчинення неадекватних, зокрема шкідливих, дій. 

До завдань національної К-Ппз ІС України слід відносити: 

1) криміналізацію суспільно небезпечних діянь шляхом імплементації у КК 

України вимог актів міжнародної К-Ппз ІС; 
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2) забезпечення здійснення кримінально-правового прогнозування, зокрема 

результатів наукових досліджень, та відображення його результатів у К-Пз ІС; 

3) криміналізацію суспільно небезпечних діянь, суспільна небезпечність яких 

виникла або актуалізувалася в умовах розвитку ІС на підставі встановлення 

соціальної зумовленості криміналізації у результаті висновків кримінально-

правового прогнозування; 

4) належне тлумачення положень КК України, якими забезпечується 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні 

традиційних злочинів, що трансформувалися у віртуальний простір – так званих 

«трансформованих злочинів»; 

5) забезпечення ефективної реалізації положень КК України у сфері 

забезпечення кримінального переслідування за злочинні посягання на цінності та 

ресурси ІС, а також злочини, вчинені у спосіб дистанційних комунікацій; 

6) забезпечення своєчасного удосконалення національного законодавства 

шляхом унесення змін і доповнень, а також модернізація тлумачення окремих 

норм закону про кримінальну відповідальність, зважаючи на трансформацію 

суспільно небезпечних посягань у ІС; 

7) підвищення ефективності застосування кримінальної відповідальності 

за вчинення злочинів, що посягають на основні ресурси ІС, його цінності, зокрема, 

свідомість; 

8) унесення на міжнародному рівні пропозицій щодо запровадження 

напрацювань держави у реалізації ефективних норм у сфері К-Пз ІС. 

З уваги на сучасні особливості здійснення відносин між людьми у ІС, 

виникнення нової та трансформація раніше відомої злочинності під впливом 

розвитку новітніх технологій та можливостей ІС, особливо в контексті 

комплексних завдань К-Ппз ІС необхідно зважити на криміналізацію діянь, 

суспільна небезпечність яких актуалізується, зростає або взагалі виникає у ІС. 

Тому в умовах розвитку ІС криміалізація виступає фактично одним із головних 

завдань К-Пз забезпечення ІС в Україні. 
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Стосовно установлення криміналізації П. Л. Фріс стверджує: «проблеми 

криміналізації і декриміналізації суспільно небезпечних діянь належать до 

функції К-Пп держави» [98, с. 247]. Питання криміналізації та декриміналізації 

становить специфічну ланку в системі функцій К-Пп. Це складний механізм, що 

охоплює низку послідовних ухвалених рішень і подальших дій, які призводять до 

виникнення підстав для застосування щодо осіб, винних у вчиненні певних діянь, 

кримінальної відповідальності, або скасування останньої. Актуальним завданням 

у вказаному напрямі, як указує П. Л. Фріс, є визначення критеріїв віднесення 

певних груп правопорушень до категорії злочинних і кримінально-караних або 

виключення відповідних діянь з цього кола [22, с. 52–53]. 

Визнаючи криміналізацію «напрямом» К-Пп А. А. Митрофанов [358, с. 24–

25] не повною мірою зважає на об’єктивні умови реалізації криміналізації, адже 

вона становить активну дію К-Пп [22, с. 54, 57], а не цілеспрямовану мету руху К-

Пп – напрям. 

З точки зору К-Ппз ІС особливу увагу сьогодні привертає саме реалізація 

завдань із криміналізації, оскільки вона може забезпечити кримінально-правову 

охорону суспільних відносин від новітніх суспільно небезпечних посягань. 

Зважаючи на позицію П. Л. Фріса, етапи криміналізації національної К-Пп 

повинні визначатися як: а) вивчення поширеності конкретних діянь і оцінка 

типовості їх як форми вияву антигромадської поведінки; б) установлення 

динаміки здійснення вказаних діянь з огляду на причини і умови, що їх 

породжують; в) визначення заподіюваного такими діяннями матеріального і 

морального збитку; г) з’ясування ступеня ефективності заходів боротьби, що 

застосовувалися, з вказаними діяннями і за допомогою права, і за допомогою 

інших форм; ґ) установлення найтиповіших і небезпечних об’єктивних і 

суб’єктивних ознак діянь; д) оцінка можливості правового визначення ознак того 

або іншого діяння як елементів складу злочину; е) установлення загальних 

особових ознак суб’єктів діянь; ж) визначення соціально-психологічних 

установок громадян у питаннях оцінки діяння; з) з’ясування громадської думки 

різних соціальних груп; і) визначення можливостей системи кримінальної юстиції 



206 

 

  

в боротьбі з певними діяннями [22, с. 57]. Із зазначених етапів криміналізації 

встановленням соціальної зумовленості необхідності криміналізації охоплюються 

п.п. «а», «б», «в», «ґ»,«є», «ж» та «з». Решта ж належить до особливостей 

формування норм КК (п. «д») та безпосередньої реалізації норм КК (п.п. «г» та 

«і»). Саме тому етапи криміналізації доцільно поділяти на три, які, як указує 

В. М. Коган, визначаються як стадії криміналізації: формулювання, реалізація 

кримінально-правових норм [359, с. 9]. Аналогічні позиції висловлюються 

М. М. Бабаєвим стосовно необхідності глибинної оцінки характеру суспільної 

небезпечності діянь, їх соціальних наслідків, масштабів і динаміки за визначення 

питання про криміналізацію [286, с. 328]. 

Необхідно критично розглянути сприйняття криміналізації саме 

інструментом здійснення К-Пп, висловленого А. Е. Жалінським [29, с. 70]. 

Визначення її як «інструменту» призводитиме до сприйняття її на рівні 

другорядних складових К-Пп, саме ж криміналізація є функціональною лінією дії 

К-Пп, причому не другорядною. Виділення ж у послідовності здійснення 

криміналізації на політичному та правовому рівнях, на які посилається цей 

науковець в обґрунтування своєї позиції [29, с. 70], і свідчить про багаторівневість 

К-Пп, зокрема під час виконання завдань. 

Криміналізація у ІС може застосовуватися за наявності таких умов: 

1) необхідності криміналізації певних суспільно небезпечних діянь, що 

трансформуються або виникають у ІС, якщо така потреба продиктована 

вимогами міжнародного права – міжнародними вимогами криміналізації; 

2) необхідності криміналізації таких діянь, що трансформувалися або 

виникли у ІС, соціальна зумовленість суспільної небезпечності яких у державі 

вимагає їх криміналізації. Саме тут має йтися про оцінки характеру суспільної 

небезпечності діянь, їх соціальних наслідків, масштабів і динаміки, усвідомлення 

небезпечності таких державою та суспільством. 

Обидві причини містять насамперед політичну складову, адже в обох 

випадках необхідне волевиявлення безпосередньо держави для реалізації 

криміналізації. Таке волевиявлення в двох наведених випадках неоднакове. 
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У випадку, коли криміналізація відбувається внаслідок вимог міжнародного 

права, держава має ухвалити рішення щодо не лише підписання вказаних актів, а 

й їх регламентації та імплементації у внутрішнє законодавство та гармонізації з 

останнім. 

Такий вид криміналізації започатковано продиктованими міжнародною 

спільнотою вимогами і умовами криміналізації, і втілює такі вимоги у внутрішнє 

законодавство. 

У випадку визначення необхідності криміналізації певних діянь унаслідок 

соціальної зумовленості їх суспільної небезпечності держава має ухвалити 

рішення щодо визнання такої зумовленості, звертаючи на власний та зарубіжний 

досвід оцінки суспільної небезпечності таких діянь, і, розробивши власні норми 

кримінального права, ввести їх у закон про кримінальну відповідальність. 

З першого погляду, такий механізм криміналізації належить до функцій 

суто внутрішньої К-Пп. Однак він може сягати і за межі держави у тих випадках, 

коли держава, що синтезувала норму-новелу, і така норма стала ефективною у 

межах суспільства, пропонує співтовариству інших держав запровадити подібну 

норму в своєму кримінально-правовому законодавстві шляхом укладення 

відповідних договорів або унесення пропозицій про таке запровадження на розсуд 

міжнародної спільноти. 

В останньому випадку рішення про запровадження на глобальному або 

міждержавному рівнях певних пропозицій держави залежить від К-Пп відповідної 

міжнародної спільноти. 

По суті, вказані визначення неподільні, адже держава ухвалює рішення 

щодо підписання і ратифікації певних актів міжнародної К-Пп, спираючись на 

власний аналіз внутрішньої К-Пп криміналізації певних діянь, або, навпаки, 

відмову від такої. Це ж стосується внутрішнього синтезу норм-новел під час 

визначення необхідності криміналізації через соціальну зумовленість її, з огляду 

на подальше передавання досвіду ефективної реалізації іншим державам та їх  

групам. 
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Тому важливо розуміти, що питання криміналізації, як первинного заходу К-

Ппз ІС, має ґрунтуватися на основних двоєдиних причинах потреби криміналізації 

– визначенні необхідності і, відповідно, врахування вимог міжнародної спільноти 

щодо криміналізації, та визначення соціальної зумовленості криміналізації 

суспільно небезпечних діянь у середині держави шляхом ужиття заходів 

кримінально-правового прогнозування. 

Спрямування завдань К-Ппз ІС зумовлюється потребою убезпечення 

інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, дистанційних 

комунікацій та свідомості населення від суспільно небезпечних посягань. У 

сферу, що потребує особливої уваги К-Пп, входять також освіта, наука та 

інноваційна сфера. З уваги на це сфера дії К-Ппз ІС повинна охоплювати безпеку 

спілкування й свідомості населення. 

До основних заходів К-Ппз ІС належать дії відповідних компетентних 

органів влади держави, спрямовані на безпечну і корисну для відповідних держав 

та їх населення інтеграцію у глобальне ІС шляхом визначення об’єктивно 

корисних і безпечних напрямів розвитку національних сегментів глобального ІС, а 

саме: 

1) розробка і прийняття національних стратегічних політико-правових 

актів, спрямованих на корисний і безпечний розвиток власних сегментів ІС, з 

урахуванням потреб особи, суспільства та держави, глобального суспільства, 

зважаючи на динаміку (напрями розвитку) глобального ІС; 

2) застосування демократичних підходів до участі у політико-правових 

заходах забезпечення розвитку глобального суспільства в частині ухвалення 

рішень щодо участі у таких актах, а у разі такої – забезпечення оперативних 

заходів ратифікації відповідних актів та їх імплементації у внутрішнє 

законодавство; 

3) ініціювання на міжнародному рівні визначення і врахування 

національних інтересів54; під час розробки політико-правового забезпечення 

                                                      
54 Поняття індивідуального, суспільного та державного інтересів повною мірою охоплюється 

визначенням національного інтересу, яке належить Б. А. Кормичу, і дане щодо вітчизняного 
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ініціювання запровадження політико-правових заходів, які на демократичних 

засадах визнані у відповідних державах як такі, що є корисними і безпечними для 

розвитку відповідних національних сегментів розвитку ІС та глобального ІС; 

4) ініціювання на міжнародному рівні застосування економічних та 

інформаційних заходів до інших держав, національний сегмент ІС яких 

створюють небезпеку для інших національних сегментів ІС або глобального ІС. 

У теорії кримінального права поряд з криміналізацією, як завданням К-Пп, 

визначається і декриміналізація. Однак, декриміалізація повинна належати до 

компетенції К-Пп, до об’єкта якої можна віднести ті злочини, які мають бути 

оцінені з точки зору втрати ними суспільної небезпечності.  

Питання декриміналізації в умовах трансформації суспільних відносин, на 

відміну від криміналізації, простіше: вони в цілому не мають певних 

особливостей порівняно з об’єктами криміналізації.  

Таке твердження очевидне з того, що, як указувалося, ІС, породжуючи нові 

суспільні відносини, не знищує попередні. 

Так, залишаються суспільно небезпечними діяння, що посягають на право 

власності на землю, ресурсну базу, предмети виробництва та вжитку, на 

господарські та  корпоративні відносини. Не відбувається повний перехід 

традиційних злочинів у нові форми вчинення: вони продовжують вчинюватися і у 

традиційних формах, і в нових, зокрема способом дистанційних комунікацій, про 

що детально йтиметься далі. 

І нове для світу ІС, і К-Ппз ІС самі собою є новелами для науки і практики. 

К-Ппз ІС поширює сферу свого впливу на убезпечення дистанційних комунікацій 

та суспільних відносин, що здійснюються  з їх використанням у інформаційному 

просторі.  

К-Ппз ІС не має повноважень на оцінку набуття чи втрату суспільної 

небезпечності тих суспільних відносин, які не входять до об’єкта регулювання 

такої політики.  

                                                                                                                                                                                     
національного інтересу: «національний інтерес являє собою інтегральне вираження законних інтересів 

усіх членів українського народу, яке реалізується законним шляхом у рамках політичної системи 

України» [339, с. 33].  
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Досвід же незначного кола злочинів, що посягають на основні ресурси ІС 

(наприклад, ст. 176, Розділ XVI Особливої частини КК України), сьогодні 

обмежений: минуло недостатньо часу з моменту їх включення до закону про 

кримінальну відповдальність, а також надто недостатня необхідна для оцінки 

практика застосування кримінальої відповідальності.  

Говорити ж про декриміналізацію К-Ппз ІС тих злочинів, які не входять до 

об’єкта цієї політики, недопустимо, адже К-Ппз ІС на такі злочини поширюватися 

не може.  Так, К-Ппз ІС може ухвалювати рішення і щодо криміалізації, і щодо 

декриміналізації стосовно лише тих злочинів, які такою політикою були 

синтезовані.  

Так, зокрема, прикладом недопустимості криміналізації з урахуванням 

винятково позицій оцінки безпеки інформації є законодавча спроба виключити з 

КК України низку статей, які прямо та опосередковано стосуються інформаційних 

обмінів  – проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки  

2011 р. [360–362] (Додаток Б). 

Метою цього законопроекту, як зазначав його ініціатор 2011 року, є 

«вдосконалення системи юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

інформаційної безпеки» Водночас, очевидним недоліком законопроекту є 

пропозиція виключення з положень КК України статей  132, 145, 159, 163, 168, 

182, 231, 232, 328, 330, 376-1, 381, 387, ч. 11 ст. 158, ч. 2 ст. 209-1, ч. 1 ст. 422, як 

це запропоновано у п. 2 ст. 2 досліджуваного законопроекту, оскільки внаслідок 

такого виключення дієву і достатньо ефективну кримінально-правову охорону 

може втратити низка суспільних відносин.  

Суспільно небезпечні діяння, які утворюють об’єктивну сторону всіх 

указаних складів злочинів, можуть учинятися і з використанням комп’ютерних 

систем (зокрема комп’ютерних мереж), і без такого використання. Тому 

незрозуміла пропозиція авторів законопроекту виключити вказані статті з КК 

України. Важливо також наголосити, що об’єктом зазначених діянь є не суспільні 
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відносини, якими забезпечується інформаційна безпека, а низка інших родових 

об’єктів.  

Як зазначено у пояснювальній записці до цього законопроекту, «ситуація, 

що склалася, може призвести до вельми серйозних наслідків як для України, так і 

для її громадян: від обмеження можливостей реалізації інформаційних потреб до 

принципової не конкурентоспроможності національного виробництва, освіти, 

охорони здоров’я тощо» [361]. І в цьому контексті автори пропонують ліквідувати 

спеціальні положення КК України, які саме і убезпечують відповідні сфери 

життєдіяльності від посягань на інформаційну складову у сфері відносин батьків і 

дітей, господарської діяльності, освіти, виборчих прав тощо, чим нівелюють ідею 

законопроекту.  

Очевидно, що авторами законопроекту визнається глобальність 

інформаційних процесів, участь їх у всіх сферах життєдіяльності вітчизняного 

суспільства, і тому незрозуміла мотивація виключення з КК України статей, які 

описують посягання на об’єкти, що перебувають у межах інших (відмінних), від 

обробки, зберігання, передачі інформації, а останній лише є одним із способів 

реалізації певної сфери життєдіяльності суспільства. З тих же причин важко 

погодитися із твердженнями М. В. Карчевського стосовно необхідності 

виключення із КК України статей 132, 145, (ч. 11 ст. 158) [266, c. 25], 163, 168, 

182, 231, 232, 376-1 [123, c. 514], тим паче, «перекривши» потенційний вакуум від 

відсутності К-Пз у таких сферах через видозмінення винятково Розділу XVI КК 

України.  

Оскільки сфера дії К-Ппз ІС обмежена об’єктом, питання декриміналізації 

злочинів, які не входять до такої сфери дії, недопустиме, незалежно від того, чи 

можуть вони альтернативно вчинюватися з використанням дистанційних 

комунікацій, чи ні. Ці питання належать до К-Пп держави в цілому, або до 

відповідних напрямів К-Пп у певних сферах. 

Декриміналізація ж діянь, які були криміналізовані К-Ппз ІС, сьогодні 

неможлива через відсутність будь-яких цілеспрямованих дій ефективної К-Пп 
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щодо криміналізації суспільно небезпечних діянь, які посягають на суспільні 

відносини у ІС. Ефективність сучасної К-Ппз ІС сьогодні викликає занепокоєння. 

 

 

 

2.5 Ефективність кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні 

 

Ефективність К-Пп, як указує П. Л. Фріс, «в першу чергу, базується на 

ефективності кримінально-правового закону і залежить від ефективності 

кримінально-правових норм та інститутів» [98, с. 233]. По суті, ефективність К-

Пп демонструється ефективністю К-Пз, відображається практичною реалізацією 

К-Пп. К-Пз, реалізуючи напрями К-Пп у матеріальних нормах кримінального 

права, може забезпечити або, навпаки, спотворити ефективність К-Пп. Невчасна 

реакція К-Пп на нові виклики злочинності у ІС, і, як наслідок, неефективність, і 

таке, що відстає [363, с.  1], К-Пз створюють поле безкарності для новітньої 

злочинності у ІС. Узагалі сьогодні спостерігається інертність права [29, с. 67–68] 

щодо динаміки суспільних відносин. 

О. М. Костенко підкреслює, що «однією із найшкідливіших правових ілюзій 

є досить поширене уявлення, начебто закон, вступивши в силу, здатен діяти сам 

по собі. З цього робиться помилковий висновок: якщо закон не діє або діє не так, 

як він мав би діяти, то цей закон поганий» [364, с. 43]. Про це ж говорить і 

П. Л. Фріс, зазначаючи, що «розглядати ефективність К-Пп як просту суму 

ефективності окремих кримінально-правових норм та інститутів було б 

невідповідним. Вона визначається дією всього комплексу кримінально-правового 

регулювання. Кримінальне законодавство – КК України, являє собою систему, яка 

підкоряється законам системності і тому ефективність К-Пп є властивістю 

системи в цілому» [98, с. 233–234]. Ці твердження прямо вказують на те, що 

сутність К-Пп та її ефективність мають прямий зв’язок – від сутності К-Пп 

залежить її здатність вплинути на об’єкт, реалізувати поставлені завдання. 
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К-Ппз ІС є основою ухвалення управлінських рішень у сфері охорони 

найважливіших для суспільства відносин, благ та інтересів від суспільно 

небезпечних посягань у інформаційному просторі держави. Її ефективність 

залежить навіть від мінімального втручання в норми КК, прямо залежить від 

належного тлумачення основних складових суспільних відносин, притаманних ІС, 

і навіть від єдиного підходу до лінгвістики в частині єдиного визначення понять 

ресурсів і цінностей, притаманних ІС. Вона має діяти з огляду на перспективи 

розвитку небезпек у ІС, що очікують на людину і суспільство [101, с. 85].  

Рівень ефективності К-Пп може бути визначений як «ступінь досягнення 

завдань та цілей визначених при прийнятті кримінального закону, адекватністю 

між запланованим та досягнутим» [22, с. 271], «чим більшим є рівень вирішення 

запланованих до вирішення задач, тим вищою є і ефективність К-Пп» [98, с. 233]. 

Дослідження стану К-Ппз ІС на сучасному етапі розвитку правової політики у ІС 

взагалі очевидно доводить, що реальна ефективність К-Ппз ІС в Україні є 

питанням майбутнього, оскільки сьогоденна К-Ппз ІС фактично відсутня. Низька 

ефективність К-Пп впливає на К-Пз, унаслідок чого втрачається його роль, яка, як 

указував В. М. Кудрявцев, зводиться до нуля, якщо воно не є «ефективним у своїх 

конкретних проявах: при поновленні порушених інтересів, при покаранні 

правопорушника та його виправленні, при попередженні небажаних явищ та т. 

ін.» [314, с. 59]. 

А сучасна К-Ппз ІС в Україні є недосконалою і спізнілою в частині 

реагування на наукові прогнози, пов’язані з необхідністю криміналізації низки 

суспільно небезпечних діянь, які виникли або трансформувалися у зв’язку з 

розвитком ІС. Як наслідок, своєчасно не вживаються заходи щодо внесення змін і 

доповнень до КК у частині криміналізації суспільно небезпечних діянь, які 

виникають або актуалізуються у ІС. У цьому контексті важливе твердження 

М. Тетчер: «Недосконала політика заподіює шкоди тим, хто її проводить, як, до 

речі, і тим, від чийого імені вони діють» [25, с. 16]. Отже, від неефективної К-Ппз 

ІС прямо і непрямо зазнають шкоди і держава, і суспільство. 



214 

 

  

Ефективність узагалі може бути визначена як те, що «приводить до 

потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект» [365, с. 653]. 

Ф. Н. Фаткуллін під ефективністю правових норм розуміє їх внутрішню 

властивість, «здібність» здійснювати сприятливий вплив на об’єкт у заданому 

напрямку» [366, с. 180], що повною мірою може поширюватися і на К-Пп як її 

здатність учинювати запланований вплив на об’єкт. 

К-Ппз ІС має зважати на те, що можливості сучасного доступу до ІКТ, 

пов’язані з контролем і керуванням різними об’єктами інфраструктури держави та 

інституціями суспільства, «дають підстави очікувати принципово нових проявів 

не лише шантажу, вимагання, кіберпроявів» [101, с. 84], а й крадіжки 

персональних даних, впливів на свідомість із використанням електронно-

психологічних вірусів, керування поведінкою людей тощо. 

У зв’язку з сучасним нерозумінням саме предмета регулювання, К-Ппз ІС в 

Україні фактично відсутня навіть на доктринальному рівні. Єдиною її основою 

сьогодні є конституційні гарантії інформаційної безпеки, Доктрина інформаційної 

безпеки, окремі положення Закону України «Про службу безпеки України» та 

кілька статей КК України, які орієнтовані лише на безпеку інформації (Розділ 

XVI), а також опосередковано – Основні засади розвитку ІС. 

 Як указує І. Л. Бачіло, говорячи про правове регулювання суспільних 

відносин у сучасних умовах, необхідно чітко відповісти на запитання: що, як і для 

чого треба регулювати, заради чого слід вчинювати примус над волею і 

поведінкою окремих осіб і структур, уводити обмеження в життя соціуму і його 

членів [367, с. 18–19].   

Дослідження ефективності сучасної К-Ппз ІС доцільно здійснити щодо 

кожного з рівнів К-Ппз ІС: наукового, законодавчого та право виконавчого, з 

урахуванням ефективності саме їх платформ: доктринальної, концептуальної, 

аналітичної, законодавчої, правозастосувальної та правовиконавчої. 

Науковий рівень К-Ппз ІС становить учення про основні закономірності, 

тактики та стратегії убезпечення позитивної динаміки ІС від суспільно небезпечних 

посягань засобами матеріального кримінального права. Доктринальна платформа 
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його, вочевидь, має ґрунтуватися на всіх доктринальних ученнях, які стосуються і 

К-Ппз ІС, і доктрини ІС, як об’єкта такої політики. Вона повинна відповідати і 

правовим, зокрема стратегічним, політико-правовим актам у сфері розвитку ІС та 

у сфері боротьби зі злочинністю.  

Якщо зважати на те, що чільним стратегічним актом щодо розвитку ІС є 

Основні засади розвитку ІС, то сьогодні на доктринальній платформі К-Ппз ІС 

відсутнє будь-яке відображення положень цього акту. Водночас і самі Основні 

засади розвитку ІС прямо не передбачають, і не вимагають належного реагування 

К-Ппз ІС на необхідність убезпечення суспільних відносин у ІС від протиправних 

посягань. Решта стратегічних актів України, які стосуються розвитку ІС [33, 34], 

до цього часу не прийняті. 

У державі також відсутні стратегії боротьби зі злочинністю у 

інформаційному просторі, або з такою, що посягає на інформаційну безпеку в 

цілому. Навіть відсутні стратегії комплексної боротьби з кіберзлочинами, 

кримінальна відповідальність за які наявна в Україні. Отже, в державі відсутні 

загальні (базові) політико-правові заходи, які б демонстрували ефективні кроки 

доктринальної платформи К-Ппз ІС. 

Якщо питання К-Пп щодо безпосередньо охорони інформації та 

комп’ютерних систем засобами кримінального права є достатньо реалізованими, 

наявні і діють ч. 3 ст. 190, 361–363-1 КК України, то інші суспільно небезпечні 

вияви, характерні для ІС, залишаються поза полем зору доктринальної платформи 

К-Ппз ІС. 

Основним нормативним підґрунтям К-Ппз ІС є ч. 7 ст. 7 Закону України 

«Про основи національної безпеки України» [336], у положеннях якої визначені 

як основні інформаційні загрози (п’ять позицій наведені вище, наприкінці 

підрозділу 2.3 цього дослідження). Однак, за комплексного аналізу вказаного 

Закону, Основних засад розвитку ІС, а також стратегій міжнародної К-Ппз ІС, 

проекту Стратегії ІС, доктрина К-Ппз ІС давно мала бути сформована, і її 

результати вже можна було б простежити на рівні належного К-Ппз ІС. 
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У тісному взаємозв’язку з доктринальною платформою К-Ппз ІС перебуває 

сучасна доктрина інформаційного права, яка глибоко аналізує та широко 

висвітлює і сутність і динаміку інформаційних загроз [368–370], і механізми 

протидії таким у ІС [352; 371, с. 68–72; 372, с. 20–21]. Аналогічно, загрози 

суспільним відносинам є предметом диспуту філософії, соціології, політології, 

економіки та державного управління упродовж останніх 20 років в Україні [373, 

c. 8; 374, c. 83–100; 375, c. 127–129; 376, c. 52–55] і близько 40 – у світі [377; 378; 

379, c. 579–582; 380, c. 236–245; 381; 382; 383].  

Однак, і наука кримінального права, і науковий рівень К-Ппз ІС досі не 

охопили напрацювання інших галузей науки в оцінці суспільної небезпечності 

новітніх посягань у ІС. Відповідно, не формувалися на належному рівні навіть 

складові вчення доктрини К-Ппз і К-Пз ІС.  

«Закон про кримінальну відповідальність містить можливість, а також 

виходить із необхідності його доцільного застосування в конкретних умовах 

суспільного розвитку», – зауважує П. Л. Фріс [22, с. 52]. А це вказує саме на те, 

що найважливіші цінності відповідного суспільства мають бути убезпечені саме 

К-Пз. З точки зору права, зокрема К-Пп, розуміння реалій цінності суспільства 

надто важливі, адже кожна соціальна спільність людей має сформовані 

стереотипи поведінки, власну систему цінностей. Г. М. Міньковський, 

характеризуючи К-Пп, указував: «мова йде про важливу складову частину 

внутрішньої політики, що забезпечує активне функціонування економічної, 

ідеологічної та соціальної політики» [99; с. 7]. Однак, навіть в умовах 

санкціонованого на вищому рівні розвитку ІС у державі досі у КК не визначена як 

загальний об’єкт кримінально-правової охорони безпека інформаційного 

простору, яка є, по суті, мірилом інформаційної безпеки у ІС. Також теорія 

кримінального права, відтак доктринальна платформа наукового рівня К-Ппз ІС 

узагалі не передбачають у переліку об’єктів кримінально-правової охорони такі 

невід’ємні від ІС суспільні відносини, як такі, що здійснюються з використанням 

дистанційної комунікації. 
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Окреслене вище свідчить про те, що ефективність доктринальної 

платформи наукового рівня К-Ппз ІС в Україні обмежена, оскільки зведена до 

вчення про протидію кібернетичним злочинам, що відображено у Розділі XVI КК 

України на рівні убезпечення від злочинів у сфері використання електронно-

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

телекомунікаційних систем, а також окремих статтях інших Розділів Особливої 

частини КК України. Решта суспільних відносин, посягання на які здійснюються 

у ІС, не відображено у доктрині К-Ппз ІС.     

Ефективна доктринальна платформа К-Ппз ІС повинна вжити необхідних 

заходів щодо переоцінки й сприйняття на рівні К-Пз ІС необхідності 

кримінально-правової охорони основних цінностей ІС і безпеки дистанційних 

комунікацій, і, відповідно, ввести в коло охоронюваних найвищих цінностей у 

державі – у перелік ч. 1 ст. 1 КК України безпеку інформаційного простору», 

«свідомість населення та особи», «безпеку дистанційних комунікацій». 

Концептуальна платформа наукового рівня К-Ппз ІС є платформою реалізації 

доктрини К-Ппз ІС. Вона утворює безпосередньо тактико-стратегічні заходи, 

якими запроваджується К-Пз ІС (на рівні засобів кримінально-правової протидії 

суспільно небезпечним посяганням у ІС).  

Про ефективність К-Ппз ІС у цілому без визначення ефективності 

концептуальної платформи її наукового рівня говорити недоречно. Остання є 

основою утворення тактико-стратегічного арсеналу відповідної К-Пп. 

Сьогодні, як підкреслювалося, у нашій державі відсутні будь-які 

концептуальні напрацювання в частині К-Ппз ІС у адекватному розумінні 

останнього, а наявні загальні політико-правові акти [31] та, навіть, проекти 

стратегій [33; 34]  не охоплюють питання убезпечення ресурсів і цінностей ІС від 

суспільно небезпечних посягань.  

На рівні міжнародної К-Ппз ІС Україна не висловлює власні пропозиції, 

свій погляд на проблеми сучасного недосконалого правового і К-Пз ІС, а виступає 

лише пасивним учасником, який бере участь у окремих міжнародних актах,  але 

реалізує їх несвоєчасно. Це свідчить про відсутність концептуальних ініціатив 
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України щодо реалізації її концептуальної платформи на рівні зовнішньої К-Ппз 

ІС. 

Щодо питання безпосередньо формування концепцій та стратегій, яке має 

здійснюватися на концептуальній платформі наукового рівня К-Ппз ІС, слід 

підкреслити, що навіть за декларування на рівні мети докторської дисертації 

[123], остаточне формулювання подібних концепцій зводиться до застарілого 

кримінально-правового розуміння інформаційної безпеки як, по суті, безпеки 

інформації, на хибності якого постійно наполягають фахівці з інформаційної 

безпеки [376, с. 52]. 

Так, типовим підходом, який, на жаль, досі демонструють окремі  фахівці в 

галузі кримінального права, є таке визначення інформаційної безпеки, надане 

В. М. Карчевським: «інформаційна безпека являє собою систему суспільних 

відносин, щодо забезпечення реалізації інформаційних потреб громадян, 

суспільства, держави, яка включає: 1) відносини щодо формування 

інформаційного ресурсу; 2) відносини щодо забезпечення доступу до 

інформаційних ресурсів; 3) відносини щодо забезпечення функціонування 

інформаційних технологій як засобу доступу до інформаційного ресурсу та його 

формування» [266, c. 23]. Таке визначення автор вважає концептуальним, що, 

вочевидь, таким вважатися не може, адже, якнайменше, штучно звужує коло і 

інформаційних загроз, і потреб (прав, можливостей, тощо) в умовах розвитку ІС, і 

мінімізує значення і інформаційної безпеки, і ІС. 

Водночас навіть за описаного вище наукового підходу щодо формування 

певних концепцій сьогодні відсутній будь-який сформований проект 

стратегічного акту, спрямованого на К-Пз у сфері навіть безпеки інформації.  

Формування концептуальної платформи К-Ппз ІС має ґрунтування на тому, 

що інформаційна безпеку слід сприймати не як суспільні відносини, а як певний 

ретроспективний, дійсний або перспективний стан убезпеченості суспільних 

відносин у ІС, що було доведено у підрозділі 2.3 дисертації.  

На підтвердження цього слід нагадати, що інформаційна безпека є лише 

одним із 31 індикаторів, які відповідно до Національної системи індикаторів 
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розвитку інформаційного суспільства [384] характеризують рівень такого 

розвитку.  

За умови спрямування діяльності держави і суспільства на розбудову ІС, на 

концептуальній платформі К-Ппз ІС в Україні мають вживатися заходи щодо 

формування тактико-стратегічного арсеналу, спрямованого на забезпечення 

суспільних відносин у сферах, що формують ІС. Державним агентством із питань 

науки, інновацій та інформатизації України 2012 року були опубліковані останнім 

дані за результатами світових досліджень, відповідно до яких рейтинги України за 

окремими індексами, що стосуються упровадження ІКТ, становлять: 

 глобальний індекс конкурентоспроможності 2011–2012 (WEF Global 

Competitiveness Index) – 82 місце (89 – 2011 р.) із 142 держав; 

 індекс технологічної готовності 2011–2012 (WEF Technological Readiness 

Index) – 82 місце із 142 держав; 

 індекс мережевої готовності 2011–2012 (WEF Networked Readiness Index) 

– 75 місце (90 – 2011 р.) із 142 держав; 

 Е-готовність уряду (Government readiness) – 122 місце із 138 держав; 

 використанням урядом ІКТ (Government usage) – 75 місце із 138 держав; 

 рейтинг за електронною готовністю 2010 (EIU eReadiness Ranking) – 64 

місце із 70 держав; 

 індекс електронного уряду ООН 2012 (UN e-Government Index) – 68 

місце (54 – минулого року) із 193 держав (пп. 4 п. 1.2 Стратегії ІС) [209]. 

Суспільно небезпечні діяння, що вчиняються у інформаційному просторі, 

зокрема в Internet, у сфері Internet-банкінгу, телекомунікаційній55 сфері та ЗМІ, 

саме за таких позицій належно не оцінюються на концептуальній платформі, і 

відповідні стратегічні заходи не здійснюються.  

Продуктом концептуальної платформи К-Ппз ІС за такого рішення уряду 

держави мають охоплюватися всі аспекти убезпечення від суспільно небезпечних 

                                                      
55 Відповідно до тезаурусу Закону України «Про телекомунікації», телекомунікації 

(електрозв'язок) – передавання, випромінювання  та/або  приймання  знаків,  сигналів,   письмового 

тексту,  зображень  та  звуків  або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або 

інших електромагнітних системах [94]. 
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посягань суспільних відносин у ІС, а не винятково питання формування, безпеки і 

доступу щодо інформаційного ресурсу. 

Сьогодні будь-які концептуальні та стратегічні акти К-Ппз ІС у нашій 

державі відсутні. Це свідчить про відсутність концептуальної платформи цієї 

політики в цілому. Очевидно, що така ситуація пов’язана з недооцінкою 

вітчизняною К-Пп у цілому ступеня загроз суспільно небезпечних посягань на 

основні ресурси, цінності ІС, та неадекватну оцінку можливостей та обсягів 

заподіяння шкоди суспільним відносинам у сучасних умовах.  

Ефективність концептуальної платформи наукового рівня К-Ппз ІС може 

бути досягнуто шляхом розробки і запровадження стратегічного акта – 

Концепції К-Пз розвитку ІС, яка виконуватиме функцію програмного акта 

загальнодержавного значення, спрямованого на послідовну розробку й 

запровадження заходів К-Пз суспільних відносин, притаманних ІС з метою 

досягнення стану інформаційної безпеки як запоруки розвитку ІС в Україні.   

Аналітична платформа наукового рівня К-Ппз ІС є ланкою К-Ппз ІС, яка на 

базі глибинного міжгалузевого аналізу складових суспільних відносин, 

притаманних ІС, суспільно небезпечних посягань та їх динаміки здійснює 

теоретичні та прикладні розробки в частині убезпечення засобами матеріального 

кримінального права суспільних відносин, притаманних ІС, від суспільно 

небезпечних посягань.  

Окремі наукові підходи до К-Пз в умовах ІС, до яких своєчасно було 

привернуто увагу науковців, відображено у КК України. Прикладом цьому 

можуть слугувати дослідження М. В. Карчевського [264], Д. С. Азарова [263], 

Н. А. Розенфельд [152], пов’язані з вивченням особливостей злочинів у сфері 

посягання на комп’ютерну інформацію, відповідних змін, що відбулися в КК 

України 2004 року [386]. Наукова платформа К-Ппз ІС охопила свого часу також і 

окремі заходи К-Ппз ІС у частині протидії злочинам у сфері моральності [386] в 

умовах ІС. І хоча тоді своєчасні дослідження були частково враховані у 

законотворчому процесі, на рівні теорії кримінального права вони мали 

ситуативне значення (на рівні критики та окремих посилань). 
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Але вказана ситуація стосується не всього обсягу криміналізації, зумовленої 

суспільною небезпечністю девіантних виявів у ІС. Попри об’єктивну реальність, 

досягнення піднесення і визнання на науковому рівні в усьому світі значення 

інформації, знань та стану розвитку ІКТ, які зумовили таке піднесення, очевидне і 

об’єктивне визнання існування нового типу суспільних відносин в Україні, окремі 

вчені, зокрема, юристи, попри очевидну трансформацію ресурсної бази, 

наголошують на тому, що ІС в Україні відсутнє [58, с. 132]. Така позиція 

суперечить реаліям розвитку суспільних відносин, демонструє нігілістичні 

підходи, заперечує об’єктивне сприйняття і правову оцінку системи ресурсів ІС і 

системи цінностей, притаманних ІС, головне – їх можливості сьогодні.  

Як указувалося щодо спроб наукового визначення концепції кримінально-

правової охорони інформаційної безпеки, сучасні кримінально-правові наукові 

пошуки переважно завершуються протидією  кібернетичній злочинності та 

посяганням на безпеку інформації [266]. 

Низка ж інших суспільно небезпечних діянь, які трансформувалися під 

впливом ІС або виникли у ньому і свого часу залишилися поза увагою 

законодавця, не відображені у КК України, наукою кримінального права не 

досліджувалися. При цьому, на такі загрози постійно зважали фахівці інших 

галузей науки, зокрема правової, про що детальніше йшлося у підрозділах 1.2.1, 

1.2.2 та в цьому підрозділі у частині аналізу ефективності доктринальної 

платформи К-Ппз ІС.  

2012 року В. Я. Тацій, говорячи про основні напрями удосконалення КК 

України, наголошував, що одним із таких є «удосконалення кримінально-правової 

охорони інформаційної безпеки» [387, с. 11]. Така позиція повною мірою 

відображає сучасні потреби убезпечення суспільних відносин у ІС засобами К-Пз, 

створенням необхідного наукового підґрунтя таких нововведень.  

Однак допоки аналітична платформа К-Ппз ІС зводиться до наукового 

пошуку в сфері безпеки інформації, оминаючи аналіз кримінально-правової 

протидії іншим новітнім загрозам розвитку ІС та інформаційній безпеці, не 

може вважатися ефективною через неповноту об’єкта таких досліджень. 
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При цьому, слід підкреслити, що ефективність аналітичної платформи К-

Ппз ІС істотно підвищується через урахування поточних і кінцевих результатів 

наукових досліджень, що здійснюються спеціалізованими науковими установами 

у сфері інформаційного права та права інтелектуальної власності,  які у межах 

науково-дослідних робіт вивчають особливості юридичної відповідальності в 

умовах розвитку ІС [388–390].  

Отже, ефективна аналітична платформа наукового рівня К-Ппз ІС повинна 

забезпечити продуктивний і цілеспрямований науковий пошук фахівцями із 

кримінального права у сфері К-Ппз і К-Пз ІС. Вона повинна ґрунтуватися на 

глибинних міжгалузевих дослідженнях, урахуванні знаннєвого арсеналу інших 

сфер знань, які більш досвідчені у вивченні особливостей і феномена «ІС», і всіх 

особливостей суспільних відносин та їх складових у такому суспільстві, а також 

мають досвід оцінки загроз інформаційній безпеці в ньому. 

Важливу роль у таких наукових розробках може виконувати кримінально-

правове прогнозування, зокрема на рівні окремих науково-дослідних робіт або у 

межах таких робіт.  

Як зазначалося у п. 2.2, законодавчий рівень К-Ппз ІС є ланкою, на якій 

здійснюються прийняття: 1) концептуальних програмних актів, спрямованих на 

убезпечення суспільних відносин у ІС від суспільно небезпечних посягань; 

2) необхідних для упорядкування відповідно до світових стандартів та 

удосконалення закону про кримінальну відповідальність доповнень і змін до КК 

України. 

Сучасне законодавство України, яке частково успадковано від колишніх 

СРСР та УРСР, а також приймалося впродовж 20-ти років незалежності держави 

здебільшого ситуативно, в цілому потребує конструктивної критичної оцінки, а 

підходи до його подальшого розвитку в умовах трансформації суспільних 

відносин потребують модернізації. Повною мірою це стосується і КК України, 

який, через необхідність реалізації своїх основних завдань, має відповідати 

реаліям сучасних суспільних відносин, Конституції України і міжнародним 

договорам України, які є частиною законодавства.  
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Аналіз ефективності законодавчого рівня К-Ппз ІС доцільно розпочати з 

упорядкування закону про кримінальну відповідальність відповідно до світових 

стандартів. Отже, зважимо на стан імплементації56 в Україні актів міжнародної К-

Ппз ІС, зокрема на факти підписання та ратифікації Україною основних актів, які 

визначали основні напрями міжнародної К-Пп упродовж останніх 20 років. 

Конвенція РЄ стосовно автоматизованої обробки даних особистого 

характеру 1981 р. [191] та Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у 

зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та 

транскордонних потоків даних 2001 р. [206] ратифіковані із заявами 2010 року 

[207] (ратифікація відбулась одночасно з прийняттям Закону України «Про захист 

персональних даних» [392]). Жодний з указаних документів не вплинув на 

удосконалення закону про кримінальну відповідальність. 

Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989 р. [216] 

ратифікована із заявою та застереженням 2008 року [393]. Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. [187] була ратифікована 

Україною із застереженнями і заявами лише 04 лютого 2004 р. [394]. У зв’язку з 

такою ратифікацією КК України жодних змін не зазнав. 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 2000 р. 

[188] ратифікована з заявою 2002 року [395]. До КК України були внесені 

доповнення, внаслідок чого внесені необхідні зміни в частини ст. 259-5 

«Фінансування тероризму» лише 18 травня 2010 р. [396].  

Конвенція Про кіберзлочинність (2001 р.) [189] та Додатковий протокол до 

Конвенції Про кіберзлочинність (2003 р.) [190] ратифіковано 2006 року [397]. До 

КК України були внесені певні зміни, які переважно ґрунтувалися на вітчизняних 

наукових пропозиціях, а не на вимогах саме Конвенції про кіберзлочинність. 

                                                      
56 Імплементація у праві – це реалізація на внутрідержавному рівні міжнародних зобов’язань, або 

безпосередній спосіб включення міжнародно-правових норм у внутрішнє законодавство держави. Тому 

ефективність національної К-Пп має визначатися з урахуванням стану здійснення імплементації у 

національне законодавство вимог міжнародної К-Пп. 

Способи імплементації: трансформація, рецепція, інкорпорація та відсилання [391; с. 117]. З цих 

способів, з огляду на принцип визначеності злочину лише законом, щодо кримінально-правових норм 

доцільно застосовувати способи трансформації та інкорпорації норм міжнародного права у національне 

законодавство. 
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Безпосередні зміни щодо переліку злочинів, криміналізації яких вимагав 

Додатковий протокол до конвенції про кіберзлочинність, до КК України не 

вносилися. 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального розбещення 2007 р. [208] хоча була підписана в день прийняття, досі 

не ратифікована. Звичайно, жодна з вимог цієї конвенції до КК України не 

увійшла. При цьому ст. 301 КК України зазнала доповнень [398; 399] в частині 

додавання низки кваліфікованих складів щодо втягнення дітей у проституцію або 

примушування до неї, але не тих, яких вимагала зазначена Конвенція. 

Відсутність або неналежна чи несвоєчасна імплементація свідчить про 

низький ступінь ефективності національної К-Пп у цій частині. Особливо це 

простежується у галузі порівняно нових вимог міжнародної і національної К-Пп. 

Це прямо стосується підходів до криміналізація або удосконалення криміналізації 

яких очікується міжнародної К-Ппз від національних К-Ппз ІС у сучасних 

умовах. При цьому, в Україні «модель повної гармонізації було замінено на 

відносно нову в теорії права модель мінімальної гармонізації» [391, с. 117] за 

імплементації, про що свідчать розбіжності положень К-Пз і міжнародних 

модельних норм [400, с. 91–92]. 

Так, наприклад, досі фактично неврегульоване питання кримінальної 

відповідальності за поширення у інформаційному просторі, зокрема 

кіберпросторі, персональних даних осіб, інформації стосовно їх матеріального 

стану тощо, як вимагає Конвенція РЄ стосовно автоматизованої обробки даних 

особистого характеру 1981 р. [191]. Такі дані сьогодні в Україні можна не лише 

отримати через Internet, а й купити. Кримінальна відповідальність за вказані 

діяння чинним КК України досі не передбачена. Водночас у США (зокрема в 

штатах Нью-Йорк, Флоріда, Каліфорнія, Канзас) такі діяння визначені як 

«крадіжка особистості» та «шахрайство щодо особистості» (англ., «Identity Theft», 

«Identity Fraud»), максимальне покарання за які передбачає термін ув’язнення до 

15 років [401]. 



225 

 

  

Вітчизняна національна К-Ппз ІС малоефективна і в цій частині. Це впливає 

і на національну політику у сфері боротьби зі злочинністю, і на міжнародну, 

оскільки можливість здійснення злочинів в інформаційному просторі істотно 

розширює можливості злочинців, а неефективна протидія таким злочинам хоча б 

в одній державі дає злочинцям можливість вчинювати їх безкарно, спотворюючи 

значно ефективніші дії інших держав у сфері протидії таким злочинам. 

Аналіз стану імплементації лише базових для К-Ппз ІС міжнародних актів 

доводить, що законодавчий рівень К-Ппз ІС у частині упорядкування закону про 

кримінальну відповідальність відповідно до міжнародних стандартів 

малоефективний через несвоєчасні (спізнілі) ратифікацію та імплементацію 

міжнародних актів України, якими регламентуються суспільні відносини у ІС. 

У межах аналізу ефективності законодавчого рівня К-Ппз ІС дослідимо 

другу складову її ефективності – ефективність програмних актів, спрямованих на 

убезпечення суспільних відносин у ІС від суспільно небезпечних посягань 

Однією з необхідних умов ефективності К-Ппз ІС є відповідність К-Ппз ІС 

Конституції. Застосування в правовій державі закону або прийняття 

законопроекту, які принципово не відповідають Конституції держави, прямо 

порушує таки принцип. В Україні є закони, окремі положення яких порушують 

права людини, або частково їм не відповідають чи суперечать; положення деяких 

проектів законів не відповідають Конституції України і внаслідок прийняття 

стають неконституційними [402–404]. 

Можна допустити, що закон, положення якого, як і завдання, що стоять 

перед ним, або принципи, на яких він ґрунтується, не відповідають Конституції, 

але зовні ефективні вдало реалізуються, підвищують показники, що його 

характеризують, або покращують стан безпеки окремих суспільних відносин, а 

закон заповнює правовий вакуум. Натомість, такий закон або законопроект 

об’єктивно вважатися ефективним не може, оскільки, діючи всупереч 

конституційним принципам держави, нівелює основні принципи існування 

держави в цілому. А. Е. Жалінський влучно зауважив із цього приводу: 
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«Суспільство у цілому ряді випадків не уявляє собі результату прийняття тих або 

інших законів» [405, с. 126].  

У сучасних умовах законодавчий рівень К-Ппз ІС повинен забезпечити 

увібрання КК України необхідних для належного К-Пз понять і явищ, якими 

регламентуватиметься кримінальна відповідальність за безпеку дистанційних 

комунікацій, свідомості населення та індивіда, безпеку інформації, в широкому 

розумінні – безпеку впливів на інформацію, і безпеку від негативного впливу 

інформації. Такі нововведення мають відповідати вимогам Конституції України та 

не посягати на права та свободи людини і громадянина, визнані світом.  

Важливим фактором, що часто гальмує або знижує у цілому ефективність 

застосування окремих положень законодавства, є також специфіка викладення 

основних положень статей Особливої частини КК. «Ефективність К-Пп», – як 

вказує П. Л. Фріс, – «повинна визначатися на підставі тих конкретних цілей, які 

визначені при її розробці та прийнятті. Звичайно, ефективність кримінально-

правової політики в цілому залежить від ефективності окремих її напрямів, а 

останніх – від ефективності кримінально-правових норм та інститутів» [22, 

с. 270]. 

Ф. Н. Фаткуллін і Л. Д. Челюскін указують, що ефективність – це 

«внутрішня властивість самих правових норм, їх «здібність» здійснювати 

сприятливий вплив на об’єкт у заданому напрямку» [366, с. 180]. Стосовно впливу 

норм К-Пз на його ефективність та ефективність К-Пп В. І. Нікітінський та 

І. С. Самощенко зазначають: «безперечно, що індивідуалізація якостей різних 

структурних елементів правових норм має велике пізнавальне і практичне 

значення. Такий підхід сприяє виявленню причин недостатньої ефективності 

правових норм і прийняттю науково обґрунтованих рішень, спрямованих на 

удосконалення законодавства… Однак первинним елементом діючої правової 

матерії є сама правова норма» [406, с. 25]. Це явище пояснюється тим, що правова 

норма є первинним елементом правової матерії, яка, будучи наділена 

специфічним особливостями, формує право як цілеспрямований регулятор 

суспільних відносин [22, с. 270]. 
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Рівень реалізації для норми є ключовим показником її ефективності. Не 

може бути реалізована норма права, яка відсутня або не здатна до реалізації [239, 

с. 16] через недосконалість змісту або структури, структурні недоліки елемента 

складу злочину або недоліки самої структури норми [407, с. 4]. 

Методами визначення ефективності К-Пп, як указує П. Л. Фріс, є 

соціологічні (кримінологічні), порівняльні методи, методи статистики і 

економічного аналізу, кібернетики та математичного моделювання. Останній з 

них здійснюється за формулою:  

P П
E =

В


 

де: Е – показник ефективності К-Пп; 

Р – результат, який було досягнуто внаслідок її здійснення; 

П – попередній стан, який підлягав зміні внаслідок реалізації К-Пп; 

В – витрати на досягнення результату. 

Указана формула дає можливість розробити загальну методику визначення 

ефективності К-Пп [22, с. 275–276]. 

Однак для визначення К-Ппз ІС така формула непридатна, адже відсутні 

показники, необхідні для вказаного обрахунку: крім показників «П», які існують 

на рівні окремих некримінально-правових досліджень, інших показників в Україні 

немає. 

Визначення ефективності К-Ппз ІС також не може здійснюватися через 

оцінку ефективності застосування кримінально-правового законодавства у цій 

сфері. Обрахунки за формулами визначення дефіциту і профіциту закону та 

структурної ефективності бази законодавства [239, с. 14–17] також для 

визначення ефективності К-Ппз ІС непридатні з тих же причин. 

Фактично кожна група суспільних відносин вимагає від власного 

законодавчого забезпечення особливих структурних рис і компонентів. Натомість, 

у цілому структура закону має бути викладена у зручній та оптимальній для 

сприйняття і застосування формі, що забезпечує правильне використання та 

ефективне його застосування. І. Є. Фарбер зазначав: «При конструюванні 
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законодавчої норми слід знати, на збудження чи масове розповсюдження яких 

саме правових емоцій слід в першу чергу орієнтуватись» [408, с. 94], і це питання 

соціально-психологічного принципу К-Пп. У цьому випадку необхідно зважати на 

суспільні інтереси, що висловлюються більшістю, а питання конструювання норм 

мають ґрунтуватися на основних критеріях ефективності, насамперед 

застосування законодавства, які охоплюють необхідні оцінки загроз ІС, 

сприйняття ресурсів і цінностей ІС. 

Водночас недоліки нормативного забезпечення К-Пз ІС та його реалізації 

демонструються без обрахунків; реалії вакуумів КК України або його явних 

невідповідностей навіть очевидним для ІС явищам: можливості використання 

інформації, дистанційних комунікації як знарядь і засобів учинення злочинів. При 

цьому, про таку необхідність на вищому рівні висловлюються російські вчені 

[409, с. 53]. Аналогічно, свідомість не визначається теорією кримінального права 

предметом злочину, що сьогодні суперечить навіть аксіоматичним твердженням 

М. С. Таганцева щодо сприйняття як правоохоронюваних інтересів особи та її 

благ, цінності збереження особистості [410, с. 51, 396] від посягань.  

В умовах розвитку ІС інформація як основний ресурс може виступати і 

предметом, і засобом вчинення злочину. На рівні закону про кримінальну 

відповідальність така вірогідність майже не помічається, що істотно знижує 

ефективність застосування окремих норм КК України, у межах диспозицій яких 

описані посягання, що вчиняються шляхом поширення інформації або іншого її 

застосування. 

Унаслідок відсутності належного регулювання навіть наявними нормами 

закону про кримінальну відповідальність безпеки інформаційного простору, 

дистанційних комунікацій та свідомості, не реалізуються належно напрями 

міжнародної К-Пп, залучені у національну К-Ппз ІС. Відтак відсутнє належне К-

Пз ІС у державі у той час, як основні стратегічні напрями такого розвитку 

передбачені міжнародною та внутрішньою політикою та чинним 

законодавством держави. Наслідком цього є зведення ефективності 

законодавчого рівня К-Ппз ІС до протидії посяганням на інформацію, і 
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невключення решти ресурсів і цінностей ІС до об’єктів кримінально-правової 

охорони. 

Колізії всередині закону також негативно впливають на ефективність його 

застосування, адже їх наявність породжує не лише неоднакове застосування 

закону, а й ускладнення процедури його застосування. 

Акцентуючи на конструкціях, які традиційно застосовуються у вітчизняній 

законотворчості, кримінальне право України вимагає особливої уваги за підходів 

до викладення окремих положень як визнаних необхідними до криміналізації і на 

національному, і на міжнародному рівнях, ознак діянь. Зокрема, це стосується 

нових положень, які простежуються в інформаційному законодавстві акти 

міжнародної та національної К-Пп. 

В умовах розвитку ІС і одночасним виникненням, і трансформацією у ньому 

суспільно небезпечних діянь, що потребують криміналізації, такі особливості 

вітчизняного кримінального права вимагають особливої уваги з боку і науковців, і 

законодавців у частині удосконалення чинного закону про кримінальну 

відповідальність та його ефективність. 

Оскільки задекларовані у законі завдання мають бути сформовані з огляду 

на мету цього закону та спрямовані на досягнення останніх, їх взаємна 

відповідність є одним із показників ефективності чинного закону та потенційної 

ефективності законопроекту. Тому однією з умов ефективності за К-Ппз ІС є 

повнота визначення у нормах закону про кримінальну відповідальність 

задекларованих у ньому ж цілей і завдань, їх відповідність змісту закону. 

Невідповідність змісту закону його цілям і завданням нівелює його значення, 

адже він не спрямований на досягнення встановлених для нього цілей і не може 

вирішити поставлені перед ним завдання. 

Часто закон не містить спеціальне положення, яке б окреслювало завдання 

цього закону. Натомість саме КК України у ст. 1 і передбачає конкретні завдання, 

що стоять перед кодексом, відповідно – галуззю кримінального права, К-Пп. Інша 

річ, що такі завдання, зважаючи на стан перебування держави у стадії розвитку 
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ІС, дещо недосконалі і не передбачають захист як загального об’єкта 

інформаційного простору держави. 

Відповідно до ч. 3 ст. 32 Конституції України, кожний громадянин має 

право ознайомитися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею. Однак на практиці ми 

щоденно натрапляємо на обмеження такого права: громадянам не надається 

інформація про їх майновий стан органами Державної податкової адміністрації, 

про їх власність, зокрема нерухомість, відповідними бюро технічної 

інвентаризації, про наявність у них транспортних засобів органами Державної 

автоінспекції та інша інформація, яка не належить до конфіденційної, тощо. 

Лише у 2011 р. був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» [146], у ст. 1 якого надано визначення публічної інформації, ст. 6 

закріпила коло публічної інформації з обмеженим доступом, ст. 24 – 

відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, 

а прикінцеві положення зумовили закріплення останньої на рівні КК і Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [411]. 

У цілому повністю декларативний, зазначений Закон, по суті, не впливає на 

ефективність нормативного забезпечення надання інформації: він лише прямо 

вказує на ті дії щодо надання інформації, які посадовці, зокрема, повинні були 

вчинювати відповідно до законодавства, що регламентує їх діяльність. Ч. 1 ст. 10 

цього Закону конкретизує і відповідно звужує коло прав особи щодо отримання 

інформації власне про себе. Так, у ч. 1 ст. 10 цього Закону зазначено, що кожна 

особа має право: 1) знати у період збирання інформації, але до початку її 

використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою 

метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 

встановлених законом; 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та 

зберігається; 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації 

про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання 

якої здійснюється з порушенням вимог закону; 4) на ознайомлення за рішенням 



231 

 

  

суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту 

прав і законних інтересів; 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації 

про цю особу з порушенням вимог, визначених законом [126]. Єдиний позитив, 

який надає цей Закон особі, – це встановлене право особи на відшкодування 

шкоди у разі розкриття інформації про неї. Але це не є новелою, адже відповідно 

до ЦК України особа може відшкодувати таку шкоду фактично на тих же 

підставах, у разі доведення спричинення їй шкоди такими діями. 

Аналогічна ситуація з обов’язками розпорядника інформації, визначеними у 

ст. 14 указаного Закону, – вони існували і раніше, але не були так конкретизовані 

саме щодо інформації. Фактично, вказаний Закон продублював низку положень 

Конституції щодо оприлюднення соціально значущої інформації, Закону України 

«Про інформацію» [154] щодо забезпечення доступу кожного до інформації, 

Закону України «Про звернення громадян» [412] про право на відповідь та 

обов’язок її надати, а також вимоги низки спеціальних законів [412–416] щодо 

обов’язків надання особі інформації про неї на її запит.  

З наведеного слід зробити висновок: законодавчий рівень К-Ппз ІС у 

сучасних умовах не може характеризуватися як ефективний: він орієнтований 

лише на убезпечення суспільних відносин від кіберзлочинності, але і в цій частині 

його реагування є спізнілим і несвоєчасним, таким, що не реагує на вітчизняні та 

зарубіжні наукові прогнози динаміки загроз суспільно небезпечних посягань у ІС. 

Фактично з 5 видів загроз у інформаційній сфері, визнаних на рівні Закону 

України «Про основи національної безпеки України», на законодавчому рівні К-

Ппз ІС сприйняте лише одне – кіберзлочинність. Законодавцем також не 

прийнято жодного концептуального акта, який би стосувався убезпечення 

суспільних відносин, ресурсів і цінностей ІС від новітньої злочинності. 

Ефективність законодавчого рівня К-Ппз ІС підвищуватиметься у разі 

якнайшвидшого прийняття відповідного концептуального акта  К-Ппз ІС,  а 

також урахування під час удосконалення К-Пз ІС вимог міжнародної К-Ппз ІС і 

результатів діяльності наукового рівня К-Ппз ІС. Істотно підвищуватиме 

ефективність законодавчої платформи К-Ппз ІС також включення до порядку 
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проходження законів, спрямованих на удосконалення К-Пз ІС кримінально-

правового прогнозування. 

Ефективність правозастосувального рівня К-Ппз ІС у цілому має зводитись 

до стану реалізації задекларованих у законі про кримінальну відповідальність 

завдань. Саме ці завдання надаються доктринальною, концептуальною та 

законодавчою платформами К-Ппз ІС. Отже, від подачі таких норм та їх реалізації 

залежить ефективність К-Ппз ІС узагалі, відображається у ефективності К-Пз ІС. 

А. В. Наумов зазначає, що необхідність «виявлення й обґрунтовування соціальної 

зумовленості проектованих і діючих кримінально-правових норм, встановлення в 

системі законодавства таких статей, які в сучасних умовах фактично втратили 

своє призначення, практично не застосовуються і через це не можуть виконувати 

поставлені перед законом завдання» [417; с. 57]. У цьому випадку йдеться не 

лише про завдання, задеклароване у законі про кримінальну відповідальність, а й 

про напрями К-Пп, які визначають сучасне К-Пз. Тому необхідно повною мірою 

приєднатися до твердження П. Л. Фріса, стосовно того, що ефективність К-Пп, як 

«ступінь досягнення визначених цілей і завдань у сфері боротьби зі злочинністю 

із застосуванням норм та інститутів кримінального закону» [22, с. 267], «повинна 

визначатися на підставі тих конкретних цілей, які визначені при її розробці та 

прийнятті. Звичайно, що ефективність кримінально-правової політики в цілому 

залежить від ефективності окремих її напрямів, а останніх – від ефективності 

кримінально-правових норм та інститутів» [22, с. 270]. 

Правозастосувальна платформа правовиконачого рівня К-Ппз ІС – ланка, на 

якій правоохоронними і судовими органами повинна здійснюватися своєчасна і 

правильна практична реалізація положень КК України, якими регламентується 

кримінальна відповідальність за злочини, спрямовані на основні ресурси і цінності 

ІС, а також своєчасне узагальнення та аналіз практики застосування кримінальної 

відповідальності за їх вчинення та надання рекомендацій щодо подальшого 

удосконалення такої практики. 

Аналізуючи правозастосувальну платформу К-Пп у цілому, П. Л. Фріс 

зазначає: «…. причини слабкої «живучості» норм криються не стільки у витратах 
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самих норм, скільки в недоліках практики їх застосування» [98, с. 234]. Іншими 

словами, ефективність правозастосувальної платформи К-Ппз ІС і відповідно К-

Пз ІС залежить від реалізації норм кримінального права на практиці.  

Оцінку суспільної небезпечності новітніх діянь у ІС за реалізації К-Ппз ІС в 

Україні в цілому важко визначити: вона не може визначатися як єдина для 

теоретичного підґрунтя діяльність кримінальної юстиції і практики кримінального 

провадження. Попри те, що фахівці в сфері кримінального судочинства оцінюють 

нинішній стан суспільних відносин повною мірою: Н. А. Ахтирська та 

В. В. Антощук визначають дійсний стан суспільних відносин як «глобальну 

інформаційну цивілізацію» [238, с. 43], на практиці такого розуміння немає. 

За результатами вивчення вироків у кримінальних справах за 

обвинуваченням у вчиненні злочинів у сфері використання ЕОМ, систем, 

комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку (ст. 361, 361-1, 362, 363 КК 

України) по всій території України в період із 2011 р. до першої половини 2012 р., 

встановлено, що за жодний з них судами не було призначене реальне покарання у 

вигляді позбавлення волі ані 2011 р. [418–421], ані у 2012 р. [422–427], навіть у 

випадку, коли злочин був вчинений особою, що раніше вчинила впродовж 1999–

2009 рр. 6 злочинів різного ступеня тяжкості [428], що взагалі недопустимо. 

Аналогічні результати отримані щодо вивчення вироків у кримінальних 

справах за обвинуваченням вчинення різного ступеня тяжкості злочинів, але з 

використанням мережі Internet. Так, за вчинення шахрайських дій у Internet (ч. 3 

ст. 190 КК) у той же період жодним із досліджених вироків суду першої інстанції 

[429–438] не було призначене реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Така 

ж тенденція спостерігається і з обвинувальними вироками щодо вчинення 

розповсюдження порнографії в Internet (cт. 301 КК) [439–441]. Навіть під час 

заподіяння шкоди в особливо великому розмірі та вчинення низки повторних 

злочинів, але з використанням Internet та ІКТ, особи не засуджуються до 

позбавлення волі, як це демонструє вирок Червонозаводського районного суду 

м. Харкова у кримінальній справі № 1-494/11 від 13.05.2011 р. [441].  
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Дещо інша ситуація спостерігається щодо вчинення з використанням 

Internet схилення до розпусти, спонукання та залучення у надання сексуальних 

послуг (ст. 202 КК), як, зокрема, демонструє Вирок Замостянського районного 

суду м. Вінниці у кримінальній справі № 1-109/11 від 20.05.2011 р. [442], за 

вчинення якого у співучасті чотирма особами двох було засуджено до покарання 

у вигляді позбавлення волі. 

Навіть за насильницькі злочини, готування яких здійснювалося з 

використанням Internet, окремі суди першої інстанції не призначають покарання у 

виді позбавлення волі. Так, вироком Зарічного районного суду м. Сум у 

кримінальній справі № 1-332/11 від 01.06.2011 р. [443] за обвинуваченням Особи-

2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК, особа не була 

засуджена до позбавлення волі. 

На прикладі аналізу 40 обвинувальних вироків за ст. 190 КК, винесених 

судами першої інстанції, які вчинені без використання Internet, судів першої 

інстанції за ст. 190 КК України [444–483], більшість винних засуджено до 

позбавлення волі. 

Важливо й те, що у вироках останньої групи не визначається, що особа з 

метою ввести в оману іншу особу/осіб здійснювала певний вплив на її свідомість. 

Таке поняття сучасна судова система взагалі не використовує і, очевидно, не 

усвідомлює повною мірою суспільну небезпечність саме можливостей такого 

впливу. Водночас переважною кількістю таких вироків особи засуджені до 

покарання у вигляді позбавлення волі.  

Ефективності застосування норм КК України у сучасній науці приділяється 

неабияка увага. Насамперед це стосується окремих положень Особливої частини 

КК України. Низький ступінь ефективності застосування має значна кількість 

складів злочинів, передбачених КК України. До цієї категорії належать і 

традиційні, і новітні склади злочинів, зокрема передбачені ст. 209, 209-1 [407, 

с. 4], 361, 362 [484, с. 66], та чимало інших складів. Через складність 

законотворчої діяльності серед норм, що приймаються, існують і такі, що 

недостатньо повно відображають потреби суспільства і не охоплюють соціально-
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правову психологію [98, с. 233] у К-Пз ІС. Це засвідчує недосконалий 

законодавчий рівень К-Ппз ІС. 

Ефективність право виконавчого рівня К-Ппз ІС також також має низку 

недоліків: від загальноправового сприйняття і нормативного визначення таких 

явищ, як «інформація», «свідомість», «дистанційна комунікація», які вимагають 

єдиного доктринального визначення в умовах розвитку ІС до низького рівня 

правосвідомості населення у сфері інформаційних відносин та їх кримінально-

правової охорони. 

Аналізуючи стан неврегульованості й латентності порушень вимог закону 

щодо забороненої інформації, О. Марценюк зауважує, що основні причини такої – 

у недосконалості органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадян, що «існуюча ситуація заважає розвитку українського суспільства, 

гальмує економічні та політичні процеси» [485, с. 47].  

Прикро те, що лише у 2012 р. начальник Управління боротьби з 

кіберзлочинністю МВС України зазначав: «кіберзлочинність рухається у 

напрямку розвитку інформаційного простору…» [486], що свідчить про те, що 

підрозділи МВС України стали помічати це і узагальнювати лише 2012 року57. 

Таке відставання розуміння МВС навіть у розгляді елементарних для ІС 

небезпечних явищ та їх характеристик свідчить про низьку ефективність роботи 

системи МВС у цій сфері, відставання у розумінні проблем на десятиріччя. 

Водночас, СБУ України здійснює ефективне протистояння загрозам у 

інформаційному просторі, діє комплексно і цілеспрямовано, має повне уявлення 

про портрет злочинця у злочинах проти безпеки інформації [115, с. 40]. 

Очевидно, що К-Ппз ІС має зважати на освіту та підвищення кваліфікації 

фахівців МВС у сфері реалізації навіть нинішнього К-Пз ІС.  

Отже, ті ж дії, але вчинені з використанням Internet, що в сучасних умовах 

лише полегшує вчинення діяння та ускладнює (через поки що недостатню 

                                                      
57 У тому ж інтерв’ю начальник Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України вказував, що в 

Україні відсутній портрет кіберзлочинця, що  свідчить про відверту неможливість навіть усвідомлення 

вікової та статевої ознак сучасного хакера МВС України [486], і це в той час, коли Україна перебуває на 

одному з перших місць щодо загроз кібербезпеці світу [115, с. 38]. 
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досконалість роботи з ІКТ правоохоронними органами) пошук злочинця, 

визначаються судами менш суспільно небезпечними, ніж аналогічні дії, вчинені 

за безпосередньої комунікації. Отже, як убачається, вітчизняний законодавець 

вважає, що звичайна крадіжка та ухилення від сплати податків є тяжчою за 

кібернетичне посягання на офіційний сайт Президента України, який бачить весь 

світ, що руйнування систем захисту банківської інформації завдає менше шкоди 

суспільству, ніж крадіжка приватного майна. Очевидно, що оцінка тяжкості 

шкоди, яку заподіюють посягання у ІС, не здійснюється належно, не зважають і 

на те, що така шкода може завдаватися злочинністю і у інформаційному просторі 

держави, і у глобальному інформаційному просторі, і кіберпросторі зокрема. 

У протидію вказаним факторам, що зумовлюють загрозливий стан ІС 

України, К-Пп України [98; 17], має синтезувати ефективні стратегії та 

формулювати тактичні завдання, реалізація яких убезпечуватиме суспільні 

відносини. Очевидно, що у межах завдань К-Пз притаманними лише К-Пп 

заходами має формувати і систему цінностей: саме за посягання на них повинна 

наставати сувора відповідальність, оскільки це на нормативному рівні 

закріплюватиме державницьке ставлення до захисту певних явищ як до 

суспільних цінностей. Аналогічно, посилення відповідальності за посягання на ті 

з цінностей, що закріплені у законі про кримінальну відповідальність, суворість 

останньої за які очевидно занижена, змінює ставлення індивідуальної свідомості. 

У разі низької ефективності застосування норм закону про кримінальну 

відповідальність відбуватиметься зниження ефективності К-Пз [22, с. 270], і, як 

наслідок, негативно впливає на політику в сфері боротьби зі злочинністю. 

З уваги на наведене вище необхідно констатувати: ефективність право 

виконавчого рівня К-Ппз ІС низька. Він орієнтований на не характерне для 

кримінального права надто поблажливе ставлення до осіб, які вчиняють злочини, 

передбачені Розділом XVI КК України, ним за більш як 10 років не вироблено ані 

необхідних узагальнень практики застосування кримінальної відповідальності за 

злочини, що посягають на основні ресурси та цінності ІС. Вочевидь, така ситуація 
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безпосередньо пов’язана з відсутністю узагальненої практики [487–494], а також 

ефективної законодавчої платформи К-Ппз ІС. 

Ефективність правозастосувальної платформи К-Ппз ІС, своєю чергою тісно 

пов’язана з потребою первинного синтезування та формування тактико-

стратегічних рішень на доктринальній, концептуальній та науковій платформах К-

Ппз ІС. Хоча  ефективність правозастосувальної платформи К-Ппз ІС залежить 

від розвитку та ефективності наукового та законодавчого рівнів. 

Правозастосувальна платформа К-Ппз ІС може істотно підвищити свою 

ефективність навіть первинними необхідними кроками: шляхом здійснення 

необхідних узагальнень та аналізу практики застосування кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів, які посягають на інформацію, знання, ІКТ 

та надання необхідних рекомендацій щодо правильності застосування 

відповідних норм КК України. 

Правовиконавча платформа К-Ппз ІС  – така ланка К-Ппз ІС, на якій 

здійснюється формування правосвідомості людини у ІС. Як підкреслює 

В. І. Борисов, К-Пп у цілому «багато в чому залежить не тільки від законодавства 

та узгодженої правозастосовчої і правоохоронної діяльності владних органів, 

спрямованих на боротьбу зі злочинністю, але й, головним чином, від соціально-

економічного стану, моралі та правової культури суспільства, нарешті, і від 

природного бажання більшості пересічних громадян позбутися злочинності» [267, 

с. 69]. 

Правосвідомість населення формується правовою, зокрема К-Пп. В умовах 

розвитку ІС вона також повинна формуватися відповідними політико-правовими 

заходами. Сучасний стан аномії суспільства в інформаційній сфері свідчить про 

відсутність належного рівня правосвідомості. Ураженість і одночасно мовчання 

потерпілих [495] від суспільно небезпечних посягань, спрямованих на ресурси ІС, 

свідчить про відсутність і правосвідомості, і правової культури: населення країни 

не вважає на необхідне повідомляти правоохоронні органи про злочини, що 

вчиняються.  



238 

 

  

Вирішальну роль у відображенні низького рівня ефективності 

правовиконавчої платформи К-Ппз ІС виконує майже тотальне використання 

населенням контрафактного програмного забезпечення [497], зокрема базових 

систем для комунікаторів усіх видів [497], включаючи мобільні телефони та GPS-

системи, та антивірусних програм [498], а також «зламаних» пакетів 

супутникового телемовлення (розкодованих ресіверів) [499]. Усвідомлюючи, що 

така поведінка неправомірна, як і те, що закупівлею подібної продукції потурають 

розвитку злочинних посягань на право інтелектуальної власності, однак через 

сталу звичку використовувати контрафакт з метою економії громадяни нашої 

країни у більшості не переймаються суспільною небезпечністю таких діянь. 

У державі не вживаються системні правовиховні заходи К-Ппз ІС у сфері 

виховання правосвідомості населення в умовах розвитку ІС. Жодна з навчальних 

програм курсу «Правознавства» (9, 10 класи) для середніх загальноосвітніх шкіл 

[500; 501] не містить положення, якими б виховувалася правова культура та 

правосвідомість підлітків в умовах ІС. Аналогічна ситуація спостерігається і щодо 

курсів «Основи правознавства» для неюридичних факультетів ВНЗ України. В 

країні не проводяться масові системні заходи правопросвітницької діяльності 

щодо правомірної поведінки в умовах ІС, на телеканалах країни відсутні 

програми, а у друкованих ЗМІ – видання, які б були орієнтовані на системне 

формування правосвідомості населення у цій сфері. 

Але відсутність програм правового виховання населення – дрібниця 

порівняно з відвертим потуранням вчиненню злочинних діянь у інформаційному 

просторі держави через поблажливе ствалення правоохоронців до кіберзлочинів. 

Про такі нехтування вітчизняною К-Ппз ІС необхідності протидії загроз у ІС 

свідчить позиція держави щодо результативних масових кібернетичних атак (D-

DOS атак) на сайти органів української влади [322-324; 502], які були вчинені з 

помсти державній владі через зупинення органами МВС функціонування 

контрафактного файлоообмінника «ex.ua» 31 січня 2012 р. [325]. Через три дні 

після закриття цього файлообмінника роботу сайту, що забезпечував циркуляцію 

піратської продукції, було поновлено, а через менш ніж тиждень на ньому знову 
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з’явилося піратське програмне забезпечення Microsoft [502; 503]. При цьому дії 

хакерів, які умисно впродовж кількох діб здійснювали кібератаки на офіційні 

сайти МВС, Верховної Ради, Президента України, взагалі залишилися поза 

увагою правозастосувальної платформи К-Ппз ІС. Працівники МВС ще й 

повідомили через ЗМІ, що нікого притягувати до відповідальності не планують 

[504]. Водночас подібні дії мали бути кваліфіковані за ст. 361 КК України, а 

особи, винні у їх вчиненні – притягнуті до кримінальної відповідальності.  

Це відбувається в Україні на тлі дій міжнародної К-Пп, яка допускає навіть 

догляд персональних комп’ютерів митними органами держав ЄС [505] з метою 

протидії піратському використанню об’єктів інтелектуальної власності. І, хоча це 

і супроводжувалося протестами населення держав ЄС [506–508], протидія 

кіберпіратству в Європі триває без будь-яких компромісів: підписання Торгової 

угоди по боротьбі з контрафакцією (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

(ACTA)), яку обговорювали уряди США, Японії, Швейцарії, Австралії, Нової 

Зеландії, Південної Кореї, Канади, Мексики та Європейська комісія упродовж 

шести років [509], відбулося 29 січня 2012 р. [510].  

Для прикладу ефективної в цій частині і правозастосувальної, і 

правовиконавчої платформ К-Ппз ІС РФ, підкреслимо: файлообмін, вчинений з 

порушенням авторських прав, прямо зазначений у Постанові Пленуму 

Верховного Суду № 14 від 26.04.2007 р. (абз. 3–4 п. 6) [511] як вид порушення 

авторських прав, як, до слова, і розміщення вірусу на рівні гіперпосилання на 

іншому сайті [409; с. 58–59].  

З окресленого очевидно, що правовиконавча платформа К-Ппз ІС через 

відсутність будь-яких дієвих заходів вважатися ефективною не може.  

Така ланка К-Ппз ІС може вважатися ефективною у разі формування і 

запровадження на загальнонаціональному рівні необхідних та своєчасних 

правовиховних програм для населення й оцінки ефективності таких програм через 

оцінку змін у правосвідомості населення.  

Отож, необхідно зробити висновок, що сучасна національна К-Ппз ІС в 

Україні заспізніла, а у деяких випадках – повною мірою недосконала в частині 
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реалізації в державі вимог відповідної міжнародної К-Пп: вона не виконує точно і 

своєчасно вимоги щодо криміналізації суспільно небезпечних діянь шляхом 

імплементації у КК України вимог актів міжнародної К-Ппз ІС, що суперечить 

Конституції України та ст. 3 КК України. Указані позиції повною мірою 

свідчать про те, що сучасна К-Ппз ІС іде фактично вслід за подіями, які має 

випереджати: вона спізніло реагує на необхідність убезпечення нових суспільних 

відносин і несвоєчасно застосовує стратегії протидії суспільно небезпечним 

діянням, що виникають, або трансформуються під впливом можливості 

здійснення дистанційних комунікацій. Через це вона не може вважатися 

ефективною. 

В умовах санкціонованого на вищому рівні розвитку ІС у державі досі у КК 

не визначена як загальний об’єкт кримінально-правової охорони безпека 

інформаційного простору, яка є, по суті, мірилом безпеки у ІС. Також КК узагалі 

не передбачає у переліку об’єктів кримінально-правової охорони таких 

невід’ємних від ІС суспільних відносин, як дистанційна комунікація, безпека 

свідомості населення та особи. Ефективна К-Ппз ІС має вжити необхідних 

заходів для переоцінки і сприйняття на рівні К-Пз ІС цінності та необхідності 

кримінально-правової охорони основних цінностей ІС та дистанційних 

комунікацій, і, відповідно, ввести в коло охоронюваних найвищих цінностей в 

державі у перелік ч. 1 ст. 1 КК України, безпеку інформаційного простору», 

«свідомість населення та особи», «безпеку дистанційних комунікацій». 

З іншого боку, слід зважати і на інші політики, суміжні з К-Пп у межах 

політики у сфері боротьбі зі злочинністю. До таких П. Л. Фріс відносить: 

кримінально-процесуальну політику, кримінально-виконавчу та кримінологічну 

(профілактичну) [22, с. 33]; А. А. Герцензон тлумачить такі заходи як спеціальні 

(кримінально-процесуальні, кримінально-виконавчі, криміналістичні, 

кримінологічні), винятково соціального характеру (економічні, ідеологічні, 

медичні і т. д.) [284, с. 178]. М. П. Чубинський виокремлює політику превенції та 

репресії (каральну) [512, с. 52]. Не дискутуючи щодо назв таких складових 

політики у сфері боротьби зі злочинністю, слід зауважити, що ефективність і 
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власне її, і К-Ппз ІС залежить від зазначених видів політики. Від їх належної 

реалізації безпосередньо залежить досягнення К-Ппз ІС бажаної мети. 

Злагоджені дії всієї системи складових політики у сфері боротьби зі 

злочинністю у ІС, у разі вдалих стратегій К-Ппз ІС і втілення їх у К-Пз ІС, 

дадуть результати високоефективного убезпечення інформаційного простору від 

суспільно небезпечних посягань, що виникають або актуалізуються у ІС. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. К-Ппз ІС в Україні є напрямом кримінально-правової політики держави, 

який в умовах формування і розвитку ІС спрямований на забезпечення 

кримінально-правової охорони суспільних відносин, що здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій, в усіх сферах життєдіяльності людини, 

суспільства, держави та міжнародної спільноти.  

Провідною ідеєю К-Пп ІС з в Україні має стати формування і 

запровадження цілеспрямованих стратегій і тактики забезпечення безпеки 

суспільних відносин,  що здійснюються з використанням дистанційних 

комунікацій, від суспільно небезпечних посягань засобами кримінального права. 

2. Об’єктом К-Ппз ІС є кримінально-правова охорона від суспільно 

небезпечних посягань суспільних відносин, що здійснюються з використанням 

дистанційних комунікацій. 

3. Предметом К-Ппз ІС є стратегічні й тактичні заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, 

свідомості, дистанційних комунікацій та спілкування, а також ресурсів 

інформаційного суспільства (інформації, знань та інформаційно-комунікаційних 

технологій) від суспільно небезпечних посягань засобами кримінального права. 

4. Метою К-Ппз ІС в Україні є досягнення стану захищеності 

інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, свідомості людини і 
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населення країни, дистанційних комунікацій і спілкування шляхом 

запровадження необхідних заходів їх кримінально-правової охорони.  

5. Під міжнародною К-Ппз ІС слід розуміти генеральну лінію, вироблену 

міжнародною спільнотою, що визначає основні напрями, цілі і засоби впливу на 

суспільно небезпечні діяння, що посягають на суспільні відносини в сфері 

безпечного використання інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, дистанційних комунікацій, а також безпеку свідомості, 

інформації, ІКТ і знань шляхом визначення загальних засад кримінально-правової 

охорони суспільних відносин у ІС.  

6. Національна К-Ппз ІС України становить зовнішню і внутрішню політику 

держави, яка спрямовує К-Пз ІС держави на убезпечення від суспільно 

небезпечних посягань суспільних відносин у ІС. 

7. До основних заходів К-Ппз ІС належать дії відповідних компетентних 

органів влади держави, спрямовані на безпечну і корисну для відповідних держав 

та їх населення інтеграцію у глобальне ІС шляхом визначення об’єктивно 

корисних і безпечних напрямів розвитку національних сегментів глобального ІС. 

8. Система принципів К-Ппз ІС повинна мати основою поділ базових 

принципів К-Пп на загальні та спеціальні з відповідним наповненням, зважаючи 

як на обов’язковий спеціальний принцип – принцип відповідності К-Ппз ІС 

системі цінностей суспільства, у якому вона діє. 

9. Як і К-Пп у цілому, К-Ппз ІС України поширюється на все коло 

суспільних відносин у суспільстві, з огляду на всі традиційні напрями, але 

вектори власне К-Ппз ІС мають формуватися з позицій усвідомлення виникнення 

у ІС нових можливостей вчинення суспільно небезпечних діянь, зокрема діянь, які 

були криміналізовані раніше. 

10. Вектори К-Ппз ІС в Україні мають бути спрямовані на системне 

відображення у законі про кримінальну відповідальність потреб охорони 

національного інформаційного простору як складової глобального 

інформаційного простору у межах національного сегменту, інформаційної 

інфраструктури держави, дистанційних комунікацій, а також суспільної 
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свідомості та свідомості особи від суспільно небезпечних діянь, вчинюваних у 

спосіб використання дистанційних комунікацій.. 

11. До завдань національної К-Ппз ІС України слід відносити: 

криміналізацію суспільно небезпечних діянь шляхом імплементації у КК України 

вимог актів міжнародної К-Ппз ІС; забезпечення здійснення кримінально-

правового прогнозування та урахування його результатів у К-Пз ІС;  

криміналізацію суспільно небезпечних діянь, суспільна небезпечність яких 

виникла або актуалізувалася в умовах розвитку ІС, за наявності соціальної 

зумовленості криміналізації, виявленої кримінально-правовим прогнозуванням; 

тлумачення положень КК України, якими забезпечується притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні традиційних злочинів, 

вчинених у спосіб дистанційних комунікацій; ефективна реалізація положень КК 

України в частині кримінального переслідування за злочинні посягання на 

цінності та ресурси ІС, злочини, вчинені у спосіб дистанційних комунікацій; 

своєчасне удосконалення національного законодавства; підвищення ефективності 

застосування кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що посягають 

на основні ресурси ІС, його цінності, зокрема свідомість; унесення на 

міжнародний рівень пропозицій щодо запровадження напрацювань держави щодо 

реалізації ефективних норм у сфері К-Пз ІС. 

12. Сучасна К-Ппз ІС в Україні має низку системних проблем, зокрема: 

– не повною мірою орієнтована на забезпечення охорони суспільних 

відносин характерних для ІС від суспільно небезпечних посягань, які є проявами 

загроз національній безпеці в інформаційній сфері;  

– не завжди враховує вимоги міжнародних правових актів у сфері розвитку 

ІС та забезпечення безпеки у ньому, ратифікованих Україною; 

– є недостатньо ефективною, оскільки її стратегічні рішення поширюються 

на забезпечення безпеки лише окремих проявів суспільно небезпечних посягань на 

суспільні відносини, притаманні ІС;  

– з кола інформаційних загроз, які актуалізувалися під впливом розвитку 

комунікативних процесів, увага вказаного напряму К-Пп до цього часу була 
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сконцентрована, в основному, на забезпеченні кримінально-правової охорони 

суспільних відносин у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (Розділ XVI 

Особливої частини КК  України), а суспільні відносини, які в нових умовах набули 

можливості бути вчиненими з використанням дистанційних комунікацій, лишилися 

поза її зором. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЯК 

ОСНОВНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Соціальна зумовленість криміналізації у інформаційному 

суспільстві як основа формування заходів кримінально-правової політики 

 

Криміналізація суспільно небезпечних діянь, що набули суспільної 

небезпечності, та декриміналізація злочинів, що втратили останню, належать до 

основних завдань К-Пп.  В умовах динаміки ІС та формування К-Ппз ІС остання 

повинна виконувати функцію встановлення основних підстав, саме 

криміналізації, зважаючи на всі динамічні перетворення суспільних відносин, 

пов’язаних із розвитком кардинально нового типу суспільства, зокрема швидкості 

таких перетворень, також – у перспективі. Питання декриміналізації сьогодні, як 

вказувалося у розділі 2 цього дослідження, не можуть входити до обсягу завдань 

К-Ппз ІС, оскільки К-Ппз ІС не може ухвалювати рішення щодо втрати суспільної 

небезпечності злочинами, які перебувають поза сферою дії такої політики. 

К-Ппз ІС має охоплювати своїм впливом не лише сьогоденні вияви 

небезпечних діянь, а й оцінювати перспективи динаміки злочинності для 

своєчасного запровадження належних засобів убезпечення ІС. К-Пп, на думку 

А. Е. Жалінського, «несе в собі риси минулого, одночасно нові явища, і тому 

повинна аналізуватися з позицій майбутнього» [29, с. 67]. Безумовно, К-Ппз ІС як 

політико-правовий акт характеризується певною статикою, і тому вона повинна 

охоплювати потенційні ризики суспільно небезпечних діянь та їх наслідків, які є 

сьогодні і будуть у подальшому.  

Традиційно під ризиками сприймають загрози, які набуватимуть дедалі 

більшої небезпеки в майбутньому, або дії, що призводитимуть до небезпечних 
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наслідків. Поняття ризиків у кримінальному праві має безпосередньо 

пов’язуватися з загрозами охоронюваним суспільним відносинам, які можуть 

спричинюватися самими діяннями, або наслідками таких.  

Якщо питання ризиків у статиці визначати достатньо нескладно через сталу 

систему соціальних цінностей та суспільних відносин, в умовах переломного 

етапу розвитку людства, на стадії трансформації суспільних відносин таке 

питання пов’язане з комплексною оцінкою і об’єкта посягання, і самого 

посягання, його виду, характеру небезпечності, способу вчинення.  

Питання окреслення ризиків в умовах ІС також має безпосередньо 

пов’язуватися із визначенням соціальної зумовленості криміналізації таких (саме 

з огляду на потреби бачення К-Пп ІС перспективи і динаміки, і відповідного К-

Пз). 

ІС характеризується низкою соціальних змін, у зв’язку з якими відбувається 

трансформація і суспільно небезпечних виявів. При цьому, такі діяння раніше не 

належали до категорії суспільно небезпечних, але набули суспільної 

небезпечності саме через зміну суспільних відносин, а деякі взагалі не існували. І 

на це, безумовно, треба зважати під час установлення меж кримінальної 

відповідальності в умовах ІС, воно повинно впливати на оцінку суспільної 

небезпечності таких виявів і загроз таких проявів, а також на відображення 

ставлення держави до таких шляхом криміналізації.  

Як зазначає П. Л. Фріс, «криміналізація – це процес виявлення суспільно 

небезпечних видів людської поведінки, визнання на державному рівні 

необхідності, можливості і доцільності кримінально-правової боротьби з ними й, 

у випадку позитивної відповіді на ці питання, закріплення їх у законі як злочини» 

[98, с. 248]. 

Хоча у вітчизняній законотворчій практиці, як зазначалося, підставами 

криміналізації суспільно небезпечних діянь у ІС на сучасному етапі переважно 
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стають міжнародні вимоги58, об’єктивно роль національної ініціативи К-Пп в 

питаннях криміналізації більш значуща. Це підтверджується насамперед тим, що 

суспільна небезпечність діянь сприймається на внутрішньодержавному рівні, 

адже держави і населення держав виступають першими, хто зазнає шкоди від 

посягання. Водночас труднощі, які виникають під час міжнародної 

правозастосовної практики, саме і зумовлюють швидшу ініціативу актів К-Ппз ІС 

на міжнародному рівні.  

На національному рівні встановлення соціальної зумовленості потреби 

криміналізації ефективніше, адже вона ґрунтується на соціальній необхідності 

кримінально-правової заборони [514, с. 7], охоплює умови доцільності та вимоги 

соціально-правової психології [98, с. 54]. Сучасна кримінологічна наука визначає 

криміногенну ситуацію як таку, що створює високу вірогідність злочинної 

поведінки, породження або збільшення злочинності (росту, зростання її 

суспільної небезпечності та т. ін.) [515, с. 291]. Саме така ситуація упродовж 

останньої чверті ХХ сторіччя в світі і досі в Україні породила масове посягання на 

безпеку дистанційних комунікацій та спілкування. І, при цьому, визнання діяння 

злочинним об’єктивно залежить від соціально-психологічних установок народу 

[22, с. 41].  

Стосовно оцінки небезпечності явищ злочинів, що можуть вчинюватися у 

ІС у спосіб дистанційних комунікацій, та нових видів суспільно небезпечних 

діянь, які виникли під впливом можливості таких комунікацій, слід навести 

систему принципів криміналізації Н. О. Лопашенко. Така система охоплює 

принципи: 1) достатньої суспільної небезпечності; 2) відносної розповсюдженості 

діяння, що криміналізується; 3) можливості позитивного кримінально-правового 

впливу на суспільно небезпечне діяння; 4) переваг позитивних наслідків у 

криміналізації; 5) не надлишковості кримінально-правової заборони [296, с. 153–

154]. Стосовно кримінальних ризиків у динамічному ІС, які є новими виявами, і 

сьогодні навіть складно оцінити обсяги і характер шкоди, що заподіюється, оцінка 

                                                      
58Наприклад, Конвенція Ради Європи Про кіберзлочинність 2001 р. [189] ратифікована із 

застереженнями у 2003 р. [397]; Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р. [293], була ратифікована у 1997 р. [513].  



248 

 

  

зумовленості криміналізації їх переважно може зводитися до перших двох 

позицій, з обов’язковим урахуванням трьох останніх принципів. Очевидно, що на 

цьому і наполягає Н. О. Лопашенко, вказуючи на двоєдину підставу 

криміналізації: «це діяння повинно бути суспільно небезпечним і вимагає 

встановлення кримінально-правової заборони» [296, с. 153]. 

Процес «виявлення й обґрунтовування соціальної зумовленості 

проектованих і чинних кримінально-правових норм, встановлення в системі 

законодавства таких статей, які в сучасних умовах фактично втратили своє 

призначення, практично не застосовуються і через це не можуть виконувати 

поставленого перед законом завдання» [516, с. 57], справедливо посідає місце 

серед завдань К-Пп. Влучно підкреслює В. І. Борисов: «Складовою предмета К-Пп 

є соціальна зумовленість визнання певного виду девіантної людської поведінки 

настільки небезпечною для суспільства, щоб ставити на законодавчому рівні 

питання про необхідність та доцільність кримінально-правової боротьби з такою 

поведінкою (криміналізація)» [267, с. 72].  

Якщо підґрунтям криміналізації насамперед має виступати соціальна 

зумовленість визнання на державному рівні суспільної небезпечності діяння, 

соціальна зумовленість суспільної небезпечності діяння в умовах розвитку ІС 

також повинна визнаватися К-Пп (К-Ппз ІС зокрема) підставою криміналізації в 

умовах ІС. Суспільна небезпечність як вирішальний чинник установлення 

кримінальної відповідальності [517, с. 5], за таких умов має оцінюватися з позицій 

розгляду необхідності кримінально-правової охорони та захисту ресурсно-

ціннісної бази ІС.  

Найважливішу роль під час встановлення соціальної зумовленості мають 

виконувати наукові дослідження доцільності суспільно небезпечних діянь, які 

виникли або трансформувалися під впливом розвитку ІС, зважаючи на динаміку 

таких діянь, їх поширення, розміри та обсяги шкоди, яких вони завдають або 

здатні завдати, та інші чинники, які свідчать про їх небезпечність для суспільства. 

«Процеси набуття, – як вказує В. І. Борисов, – є негативним соціальним явищем 

ознак суспільної небезпечності, … для кримінального права така оцінка явища 
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набуває вирішального значення, оскільки суспільна небезпечність є сутнісною 

ознакою злочину» [514, с. 6]. І тому з метою визначення необхідності 

криміналізації низки діянь, які набувають суспільної небезпечності у ІС, 

необхідно дослідити соціальну зумовленість необхідності передбачення за такі 

діяння кримінальної відповідальності з метою належної реакції К-Ппз ІС. 

Водночас, при встановлення критеріїв соціальної зумовленості 

криміналізації з точки зору К-Ппз ІС – визнання діяння суспільно небезпечним, 

слід зважити на те, що позиція такої оцінки має двоякий характер: з одного боку, 

вона характеризується національними стратегічними рішеннями, зокрема 

криміналізацією у КК, а з іншого – не має суперечити міжнародним стандартам 

прав людини, відповідати вимогам актів міжнародної К-Ппз ІС, ратифікованих 

державою. М. І. Панов і Л. М. Герасіна характеризують ці чинники як ухвалення 

в кожному випадку політико-правового рішення, яке «втілюється у нормативні 

форми і спирається на міжнародно-правові принципи» [302, с. 36].  

Тому, зважаючи саме на національний пріоритет у криміналізації і потребу 

врахування міжнародних стандартів, визначимо ієрархічно дві основні групи 

підстав криміналізації: 

1) соціальна зумовленість криміналізації окремих видів суспільно 

небезпечних діянь на рівні національного законодавства; 

2) імплементація у чинне законодавство держави міжнародних вимог 

щодо криміналізації певних суспільно небезпечних діянь. 

По суті, діяння, які підпадають під кут зору К-Пп для оцінки їх соціальної 

зумовленості і визнання потреби їх криміналізації через суспільну небезпечність, 

доцільно визначати як ризик. Під ризиком у кримінальному праві доцільно 

розуміти діяння, що створює загрозу заподіяння шкоди суспільним відносинам, 

які належать до об’єктів кримінально-правової охорони. 

З точки зору інформаційної безпеки, ризики їй оцінюються як можливість 

порушення такої безпеки з негативними наслідками. Оцінка суспільної 

небезпечності у такому випадку зумовлюється такими критеріями. По-перше, 

оцінкою інформаційної безпеки, яка є складовою національної безпеки, і, 
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відповідно, належить до категорії найцінніших з точки зору держави, однією з 

найважливіших сфер кримінально-правової охорони, сферою яка підлягає 

найсуворішій правовій охороні, а посягання на яку визнаються суспільно 

небезпечними. По-друге, через несприйняття на світовому і національному рівнях 

уразливості дистанційних комунікацій та свідомості у ІС від посягань відбулося 

формування системності таких посягань через їх безкарність, такі посягання 

мають масовий характер і здатні завдавати значної шкоди суспільним відносинам 

і за обсягом, і за поширенням такої. 

З точки зору суспільства, держави, такі посягання мають визнаватися 

ризиками, виступати полем оціночної діяльності К-Ппз ІС з потенційною 

перспективою криміналізації таких діянь, у разі встановлення суспільної 

небезпечності останніх. П. Л. Фріс серед інших видів визначення соціальної 

зумовленості криміналізації визначає соціальне і морально-політичне 

обґрунтування відповідальності [22, с. 54], що впливає не лише на ефективність 

К-Пп, а й на підтримку, а у разі аномії суспільства – формування суспільної 

свідомості [518, с. 216]. Під час установлення міри відповідальності необхідно 

дотримуватися принципу справедливості, який, як зазначав В.Н. Кудрявцев, «є 

достатньо точним і, можна сказати, чуйним еталоном для оцінки ступеня 

відповідності тієї або іншої соціальної норми суспільним інтересам» [519, с. 176]. 

На цінності і ресурси ІС переорієнтується увага злочинців, і тому, з точки 

зору потреби криміналізації, слід розглянути ті блоки суспільних відносин, які 

відчувають вплив злочинності, характерної для ІС. Процес такої переорієнтації не 

відбувається миттєво. Найочевидніший саме перехід відомої раніше злочинності – 

трансформація злочинності в інформаційному просторі спостерігається з кожним 

роком дедалі активніше. З цього приводу доречно навести висловлювання 

Л. І. Бачило, яка зазначає: «Якщо інформаційні технології дають скорочення часу 

у області контактів контрагентів у глобальних мережах, то інші компоненти 

будуть відстоювати свої позиції» [20, с. 319]. І такими, на жаль, вагомими 

компонентами є саме ризики у ІС.  

Сьогодні за визначення суспільної небезпечності кримінальних ризиків ІС 
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увага має приділятися «новітнім» суспільно небезпечним виявам, які, по суті, 

містять ознаки діянь, що визнавалися злочинами упродовж десятків або навіть 

сотень років, а вчинення таких унаслідок розвитку ІКТ та інформаційних 

технологій набуло нових можливостей чи розмаху: підроблення [комп'ютерних] 

паролів і кодів, викрадення [електронних] грошей, викрадення [комп’ютерної 

інформації], пошкодження [комп’ютерної інформації або системи], вимагання 

шляхом загрози поширення відомостей [у вигляді комп’ютерної інформації], 

поширення порнографії [у мережі Internet], акт [кібер]тероризму тощо. Така 

трансформація виникла насамперед через відповідну трансформацію певних благ 

у віртуальний простір: виникнення «віртуальних грошей», електронного підпису, 

телекомунікацій, мережевих спільнот, електронного маркетингу тощо, і 

можливості широкого використанням ІКТ від час вчинення злочинів. 

Н. М. Ахтирська, В. В. Антощук, аналізуючи судову практику в Україні, 

вказують, що «використання комп’ютерних систем створює нові можливості для 

невідомих раніше правопорушень, а також для вчинення традиційних злочинів 

новими засобами» [238, с. 43–44]. Очевидно, що така позиція висловлюється з 

огляду на позиції окремих коментаторів Розділу XVI КК України, наведені 

раніше. 

Так, за результатами опитувань, що проводилися спільно Лабораторією 

Касперського (РФ) та агентства B2B International (США) упродовж 2011 р. [115, 

с. 39], щодо ставлення та небезпек користувачів кіберпростору стосовно 

хакерських атак важливі такі дані: 1) зазнавали зовнішніх кіберзагроз – 91% 

опитаних громадян України, 97% – опитаних іноземців; 2) втрачали 

конфіденційні дані через вірусні атаки: українців – 32%, іноземців – 45%; 

3) вважають віруси, черв’яки, шпигунське програмне забезпечення істотною 

загрозою в подальшому: українців – 25%, іноземців – 25%; 4) вважають мережеві 

вторгнення, – хакерські атаки – найбільш значущою зовнішньою загрозою для 

себе: українців – 21%; іноземців – 27%; 5) вважають, що мобільні пристрої – це 

надто великий ризик: українців – 30%; іноземців – 32%; 6) зазначили приріст 

кібернетичних атак останнім часом: українців – 48%; іноземців – 48%. 
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Вторгнення у особисте життя (крадіжка особистості) полягає у тому, що 

створюються загрози вторгнення в особисте життя, зумовлені використанням 

урядами багатьох держав (Данія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Фінляндія та ін.) 

баз персональних даних, які накопичуються там державними інституціями від 

народження до смерті людини. У США кількість електронних досьє, що 

заводяться на особу, може сягати 50, які технічно можуть з’єднуватися [101, 

с. 84].  

Соціальні мережі використовуються терористичними групами для 

пропаганди своїх цілей, збирання коштів, вербування учасників, координації своїх 

дій, а структура утворення мережевих спільнот допускає, з одного боку, 

закритість таких від зовнішнього контролю, а з іншого, – структурну цілісність 

через вільний зв’язок та анонімність учасників [101, с. 84]. 

Дослідження детермінації злочинності і динаміки збільшення суспільної 

небезпечності окремих діянь під впливом розвитку ІС є важливим напрямом 

досліджень соціальної зумовленості криміналізації. Як зазначає В. І. Борисов, 

основним напрямом вирішення соціальної зумовленості кримінально-правової 

заборони є «визначення та дослідження чинників, що впливають на створення 

кримінального закону (КК, його інститутів, окремих кримінально-правових норм) 

та на їх ефективність» [514, с. 7]. 

Отримавши можливість використання сучасних ІКТ, відповідно змогу 

отримувати інформацію, зокрема знання, без обмежень часом, відстанню та 

кордонами, людство стало більш уразливим від злочинності, яка, користуючись 

тими ж ІКТ, не обмежена відстанню до предмета посягання, не стримується 

кордонами. Розвиток ІКТ і відносин, що виникають за їх використання, зумовив 

паралельний розвиток новітньої кібернетичної злочинності, спрямованої на 

відповідний предмет, який має нове вираження і не завжди є матеріальним [520, 

с. 1], і визначається як віртуальний [152, с. 196], під яким розуміється предмет 

об’єктивного світу, який створений за допомогою спеціальних методів і (або) 

засобів, фізично відсутній, але який має зовнішній вияв, або може набути його за 

допомогою спеціальних методів і способів впливу [521, с. 106]. 
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Такі раніше відомі суспільно небезпечні діяння, які трансформувалися у 

кіберпростір з реального, у зв’язку з розвитком ІКТ та переходом певних благ у 

кіберпростір, і зберегли при цьому ознаки раніше відомих злочинів, що належать 

до загальнокримінальної злочинності [522, с. 463]: розкрадань певних цінностей, 

або їх пошкодження чи зміни їх первинного стану, поширення порнографічної, 

расистської, ксенофобної інформації та інформації, що культивує насильство та 

жорстокість, відомі раніше, у зв’язку з їх трансформацією, на світовому рівні 

отримали назву кібернетичні злочини (далі – кіберзлочини), а явище, що 

характеризується сукупністю кіберзлочинів – «кіберзлочинність» [189]. З огляду 

на розуміння основних ресурсів ІС, злочини, що на них посягають, не завжди 

новітні, а чимало з них належать взагалі до загальнокримінальної злочинності, 

саме трансформація злочинності у інформаційному просторі здебільшого 

відбувається внаслідок переходу звичайних злочинів59 у злочини кібернетичні. 

У 2003 р. підкреслювалось, що кібернетичні злочини становлять особливу 

суспільну небезпечність, яка зумовлюється інтенсивністю упровадження 

технологій в усі сфери життєдіяльності та наявності широкого кола осіб, які 

володіють достатніми знаннями та технічними навичками для вчинення злочинів 

у кіберпросторі [152, с. 16]. Якщо друга причина з наведених автором раніше 

збереглася повною, то перша через ступінь розвитку ІС і перехід економіки 

розвинутих держав світу у мережеві стосунки втратила актуальність у частині 

інтенсивного запровадження, яке замінилося на сталий стан використання ІКТ, 

який постійно модернізується. 

До переліку причин підвищення суспільної небезпечності кібернетичних 

злочинів сьогодні слід додати вільний доступ до Internet необмеженої кількості 

незареєстрованих користувачів шляхом використання Internet-кафе, систем Wi-Fi 

у готелях, аеропортах, авіалайнерах і водних лайнерах. Хоча індивідуальні адреси 

– IP-адреси – і трафік кожного виходу в Internet фіксуються провайдерами 

Internet, через кількість користувачів Internet з однієї IP-адреси фактично 

                                                      
59 Для зручності відмежування злочинів, які були відомі до виникнення злочинів кібернетичних, 

у подальшому в дослідженні застосовуватиметься прикметник «традиційні». 
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неможливо встановити, чим можуть користуватися злочинці, вчиняючи 

дистанційовано кібернетичні злочини. 

В інформаційному просторі, зокрема серед повідомлень інформаційних 

агенцій, надто популярні викладення новин стосовно вдалих хакерських атак, 

вихваляння ними. Такі повідомлення містяться не лише на «хакерських» сайтах, а 

й необмежено копіюються інформаційними агенціями. Аналогічна ситуація і 

щодо повсякденного зростання кількості хакерських сайтів, які не лише з 

натхненням популяризують інформацію про кіберзлочини, а й усіляко 

актуалізують вчинення таких у суспільстві, пишаючись ідеєю можливості 

втрутитися у роботу будь-якої комп’ютерної системи. Спеціальні сайти у Internet 

вільно тиражують технології виготовлення хакерських програм і вірусів, надають 

готовий «продукт»60. Популяризація і піднесення кінематографією кібернетичних 

злочинів і хакерських дій61 довершує цю картину. 

 Підкреслимо, що окремим важелем ескалації кіберзлочинів у світі є їх 

популяризація через ЗМІ, зокрема cайти у Internet, а також через художні 

фільми, у яких хакерів наділяють героїчними рисами, коли ж насправді вони 

вчиняють злочинні дії. 

Україна є однією з держав, де рівень технічної підготовки фахівців дає 

змогу останнім вільно відчувати себе у середовищі «хакерів», а рівень технічної 

освіти формує необхідні навички для створення і поширення шкідливих 

комп’ютерних програм. 

З метою усвідомлення сутності особливостей трансформації і переходу 

звичайної злочинності у кіберзлочинність, здійснимо огляд найгучніших із таких 

злочинів за останні 50 років. 

                                                      
60 Дані наведені за результатами пошукових запитів «как взломать сайт», «программы для 

взлома» у системі GOOGLE.COM.UA  
61 До художніїх фільмів подібного роду належать: «Ліміта» (рос. «Лимита»), виробництво РФ, 

1994 р.; «Ха́кери» (англ. «Hackers», виробництво США, 1995 р. та його продовження 2000 р. та 2001 р.; 

«Злам» (англ. «Takedown»), виробництво США, 2000 р.; «Пароль „Риба-міч“» (англ., «Swordfish»), 

виробництво США, 2001 р.;  }{0ТТ@БИЧ (рос.« }{отт@бь)ч», виробництво РФ, 2006 р.; «Міцний 

горішок 4.0» (англ. «Die Hard 4.0»; також «Live Free or Die Hard»), виробництво США, 2007 р. 



255 

 

  

Перші повідомлення про факти вчинення злочинів вчинених за допомогою 

ІКТ, з’явилися у 70-х роках XX сторіччя [185]. І перші з них мали ознаки 

традиційних розкрадань, але вчинених із використанням нової технології. Так, 

група студентів розпочала масове зламування місцевих і міжнародних 

телефонних ліній, щоб телефонувати безкоштовно. Вчинювалися такі дії за 

допомогою «Blue Box» («Блакитної коробки»), технологічні особливості якої 

давали можливість втручатися у роботу телекомунікаційних систем США AT&T. 

«Blue Box» була сконструйована Дж. Дрейпером, і принцип її функціонування 

полягав у тому, що у її середині знаходився свисток, який видавав звук із 

частотою 2600 герців, який збігався з частотою електричного сигналу доступу в 

телефонну мережу телекомунікацій AT&T. Секрет її виготовлення був необачно 

широко опублікований у ЗМІ, що призвело до небувалої хвилі телефонних 

шахрайств [185]. 

80-ті роки ХХ сторіччя характеризувалися не лише сплеском хаотичних 

атак на комп’ютерні системи з метою розкрадань, а й популяризацією таких: у 

західній пресі набули особливої популярності «форуми» – стенди оголошень у 

пресі, велика кількість із яких була присвячена передачі знань і навичок щодо 

використання ІКТ для вчинення таких злочинів (шахрайства у телефонних 

мережах, підбір кодів для кредитних карток, звичайний хакінг) [185], які давали 

можливість розкрадати та привласнювати гроші, належні іншим особам. Зокрема, 

з цього етапу розпочинається культивація терміна «хакер» (від hаcker (англ.) – 

такий, що ламає). «Хакерами» спершу називали себе члени групи студентів-

практикантів Массачусетського технологічного університету (Бостон, США), які 

займалися модернізацією моделей залізниць та електропотягів та застосовували 

нові схеми перемикання колій. Інтерес окремих членів цієї групи був 

спрямований на аналогічні маніпуляції з комп’ютерними програмами 

університетського комп’ютера, за допомогою яких здійснювалося управління 

моделями локомотивів, а також – управління програмами моделювання 

залізничних шляхопроводів [185]. Термін «хакер» у первинному розумінні 70-х 

років ХХ сторіччя насамперед визначав індивідуума, який випробовує програмні 
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та комунікаційні можливості комп’ютера [523]. Позитивне розуміння хакерства 

збереглося у професійному використанні фахівців з ІКТ. У загальному ж 

розумінні термін «хакер» мавв переважно негативне значення, яке згодом набуло 

кримінологічного змісту, і під хакерами у правовій літературі розпочали розуміти 

осіб, які вчиняють злочини через комп’ютерні системи, використовуючи ІКТ [248, 

с. 786]. У цілому позитивне поняття набуло негативного значення з кількістю 

протиправних дій у віртуальному просторі [524, с. 570]. 

90-ті роки ХХ ст. характеризувалися трансформацією у кіберзлочини за 

змістом звичайних шахрайств і розкрадань. Кілька прикладів, наведених у 

хронологічному порядку, сформують уявлення про такі трансформації. За даними 

ЗМІ, у серпні 1994 р. у США був затриманий Дж. Т. Пітерсон, відомий як Agent 

Steal [525], який 1993 р. спільно К. Паулсеном, відомим як Dark Dante, блокували 

телефонну мережу конкурсу, внаслідок чого в ефір надходили їх телефонні 

дзвінки і два призові автомобілі «Порше», турпоїздки і 20 000 доларів отримали 

вони. Також Дж. Т. Пітерсон раніше (1993 р.) був затриманий ФБР за злам баз 

даних і проникнення у телефонну мережу, викрав у фінансової корпорації Hellen 

Finencial 150 тисяч доларів США, за що був засуджений 1995 р. [526]. Також 

1995 р. у Великобританії був заарештований і притягнутий до кримінальної 

відповідальності за злам мережі Citibank і викрадення 10 мільйонів доларів США 

громадянин РФ В. Левін [527]. 

Сучасні трансформовані злочини стають дедалі складнішими і більш 

продуманими злочинцями, оскільки останні постійно ускладнюють процедури 

атак. Так, 2007 р. один із найкрупніших банків Швейцарії «Nordea» став жертвою 

російських хакерів [528], які викрали більше мільярда євро у достатньо новий 

порівняно з іншими подібними злочинами спосіб: як «посередники» злочинцями 

були використані клієнти банку, на комп’ютери яких був завантажений вірус 

Backdoor.Win32.Hardoor [529] типу «троянський кінь» [93, с. 313]. Завантажений 

злочинцями комп’ютерний вірус через систему Internet-банкінгу [78, с. 133] 

потрапив до комп’ютерної системи банку Nordea, де зруйнував систему захисту 

персональних даних, внаслідок чого злочинці отримали доступ до пін-кодів та 
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управління рахунками. А $600000 були викрадені українським хакером 

М. Ястремським спільно з громадянами Естонії та США також із використанням 

«посередника» – комп’ютерної системи мережі ресторанів «Busters» (США), 

зламавши яку, злочинці отримали персональні дані клієнтів ресторану системи, 

необхідні і достатні для привласнення грошей клієнтів із банківських рахунків 

[530]. 

За повідомленнями Braun Research Inc., станом на 2006 р. майже 60% 

американських компаній були впевнені у тому, що кіберзлочинність завдає їм 

більшої шкоди, ніж звичайна [531]. За даними ФБР США щодо статистики скарг, 

які надходили впродовж 2006 р. до Центру дослідження комп’ютерної 

злочинності в Internet у складі ФБР США від громадян, які постраждали від дій 

хакерів, надійшло 200 тисяч заяв, а збитки, яких зазнали громадяни США від дій 

шахрайства в Internet, становили майже 200 мільйонів доларів [343, с. 69]. 

Британці бояться кібернетичних злочинців більше, ніж звичайних грабіжників 

[532]. 

В університеті Айдахо (штат Айдахо, США) з адміністративного 

приміщення були викрадені 3 ноутбуки, в результаті чого 70 тисяч студентів і 

співробітників університету потрапили під загрозу так званої «крадіжки особи»: 

викрадення персональних даних та особистісних характеристик. Аналогічна 

ситуація виникла у Лос-Анджелеському університеті (штат Каліфорнія, США), де 

під загрозу крадіжки особистості були поставлені майже 2 мільйони студентів і 

викладачів [533]. Така крадіжка охоплює отримання імен, дат народження, адрес, 

номерів соціального страхування. 

При цьому у більшості постраждалих від кіберзлочинів відсутнє бажання 

своєчасно повідомляти про факти кіберзлочинів правоохоронним органам така 

тенденція характерна і для держав, що розвиваються, і для розвинутих держав: у 

США лише 20% компаній повідомляють поліції про кіберзлочини [534]. Така 

тенденція спостерігалася і раніше, про що 2001 року вказували В. О. Голубєв, 

В. Д. Говловський, В. С. Цимбалюк, досліджуючи ступінь латентності 

кібернетичних злочинів через фактичну відсутність належної реакції з боку 
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постраждалих від розкрадань, що вчиняються за допомогою комп’ютерних 

систем. Зокрема, аналізуючи реакцію на такі кіберзлочини з боку постраждалих 

суб’єктів господарювання, якими на той час, як і зараз, були переважно банки, 

вони зазначали: «через небажання підриву репутації потерпіла сторона неохоче 

повідомляє правоохоронним органам про факти і вчинення злочинів, якщо робить 

це взагалі» [535, с. 83]. 

Від кіберзлочинності потерпають інформаційні агенції всього світу, які 

постійно відчувають інформаційні втручання [536; 537]. Промовистим прикладом 

таких дій може слугувати втручання у роботу дитячого телеканалу Disney Channel 

у США 2007 року, на якому, за повідомленнями News.uaclub.net, у ранковий час, 

коли канал переглядали діти, хакерами була «продемонстрована» жорстка 

порнографія [538]. 

Очевидно, що від подібних втручань, насамперед зазнає шкоди аудиторія 

каналу, яка отримує нав’язану неочікувану, а у продемонстрованому випадку – 

руйнівну для психіки дитини інформацію. 

Загалом злочини проти моральності, зокрема поширення порнографії, 

культу насильства та жорстокості, поширюються в Internet: пошукова система 

GOOGLE62 (у режимі 20-секундного пошуку) 2008 р. (станом на березень) 

видавала за пошуком «порно» 14 200 000 посилань (лише російськомовних), 2012 

року – 104 000 000, за пошуком – «видео сцена изнасилования» 2008 р. – 494 000 

посилань, 2012 р. – 1 870 000, «сексуальные извращения» 2008 р. – 255 000, 2012 

року – 159 000; «видео пыток» 2008 р. – 564 000 посилань, 2012 р. – 2 160 000, 

«порно с подростками» 2008 р. – 1790 000, 2012 р. – 20 700 000 посилань. Серед 

«сценарних» зйомок подібної продукції наявні також і дійсні факти ґвалтувань і 

знущань, зняті з метою розміщення в Internet. Так, 2007 р. у Гонконгу був 

заарештований 44-річний комп’ютерний експерт зі США К. Дж. Фріман, який 

упродовж трьох років ґвалтував свою малолітню дочку, знімав це на відео і 

розміщував сцени зґвалтування на порнографічних сайтах в Internet [538].  

                                                      
62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: GOOGLE.com / http//:www.google.com 
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16 лютого 2005 р. у США компанія ChoicePoint, у базі даних якої 

зберігається персональна інформація фактично на кожного громадянина США, 

необхідна документообігу, зробила заяву про те, що внаслідок хакерської атаки 

зловмисники отримали можливість доступу до баз даних компанії і викрали 

звідти всю інформацію, яку виявили. Упродовж трьох днів за фактом шахрайства 

з кредитними картками, що здійснювалися за використання інформації, яка була 

викрадена з бази даних ChoicePoint, до правоохоронних органів звернулося 

близько 750 постраждалих. Як з’ясувалося згодом, інформацію про кредитні 

картки постраждалих злочинці використовували для придбання ювелірних 

виробів, побутової електроніки і комп’ютерів [539]. 

Низка держав світу [540, с. 139, 143; 541, с. 128] передбачила кримінальну 

відповідальність за несанкціоновану розсилку, яка призвела до негативних 

наслідків у вигляді зупинки роботи комп’ютерних систем, втрати інформації. 

Натомість, окремі держави світу передбачили кримінальну відповідальність за 

вчинення СПАМу, навіть якщо втрата інформації через нього не відбулася. Так, у 

травні 2007 р. у США був прийнятий закон, який передбачає кримінальну 

відповідальність за розсилку спаму у всіх видах електронних повідомлень, 

включаючи SMS, факси та спрямовані автовідповідачі. Максимальна міра 

покарання за вчинення цього злочину – п’ять років тюремного ув’язнення і штраф 

128 тисяч доларів США. Спамерство, поєднане з хакерством, каратиметься у 

Гонконзі десятьма роками тюремного ув’язнення [542]. 

Хоча саме через виникнення і модифікацію кібернетичних злочинів 

відбувається вплив злочинності на ресурси ІС, не лише кіберзлочини становлять 

загрозу для останнього. Кібернетичні злочини можуть бути спрямовані на 

ресурси, використання яких здійснюється через комп’ютерні системи, або які самі 

містяться у таких системах, при чому лише під час безпосередньої роботи 

останніх. Ресурси ж ІС – інформація, зокрема знання, та ІКТ можуть перебувати і 

поза межами комп’ютерних систем, не втрачаючи при цьому свою цінність для ІС 

як стадії розвитку людства. Так, для ІС, незважаючи на їх значення для історії та 

культури, рівною мірою цінні знання, зазначені на папірусі, викладені у 
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монографії чи розміщені у Internet. Останні лише більше уразливі для 

кібернетичного протиправного посягання, а у разі, якщо перші два також будуть 

розміщені у Internet, вони стануть такими ж уразливими, оскільки йдеться про 

зміст, наповнення такого знання, а засоби його носія не мають значення. Саме на 

зміст такого знання спрямовується злочин: злочинець може намагається отримати 

таке знання з повним спектром мотивації: від банальної корисливої мети до 

виконання замовлення зі шпіонажу [185]. 

Кіберзлочини характеризуються здебільшого індивідуальною 

спрямованістю, за винятком випадків використання ретеальної (мережевої) 

комунікації [125, с. 86], спрямованої на невизначену кількість реципієнтів63. 

Головні напрями правового регулювання безпечного функціонування й 

розвитку інформаційно-електронних систем, на думку О. А. Степанова, 

зумовлюються необхідністю обмеження використання інформаційно-електронних 

систем під час здійснення генетичних експериментів, установлення порядку 

доступу та використання електронних банків даних конфіденційної інформації, 

відомостей, що стосуються розвитку біоелектронних, психокомп’ютерних систем, 

а також розробки процедури пред’явлення позовів за порушення балансу 

суспільних та особистих інтересів, що передбачають вирішення конфліктних 

ситуацій, які виникають у зв’язку з функціонуванням і розвитком інформаційно-

електронних систем [83]. Таке зауваження має враховуватися в питаннях 

визначення підстав криміналізації, зокрема, під час оцінки ризиків, яким має 

протидіяти держава шляхом розроблення ефективної К-Ппз ІС. 

З метою встановлення рівня визнання суспільної небезпечності різними 

групами населення держав було проведене соціологічне опитування (Додатки В-

Д), у якому взяли участь 1520 осіб, які мають громадянство України (868 осіб), 

РФ та інших держав СНД (317 осіб), громадяни США, Канади, держав ЄС, 

Ізраїлю (335 осіб). З указаних осіб 915 постійно проживають в Україні. 

                                                      
63 Винятком у цьому випадку є безадресне розповсюдженням через мережу певних знарядь або 

засобів суспільно небезпечних діянь: розповсюдження порнографії та предметів, що містять культ 

насильства та жорстокості, пін-кодів, расистських закликів, тощо.  
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Вік опитаних визначався за критеріями: від 14 до 18 років – 134 особи 

(8,8%); від 18 до 24 років – 954 особи (62,8%); від 25 до 40 років – 273 особи 

(17,9%); від 41 до 55 років – 132 особи (8,6%); від 56 і старше – 27 осіб (1,7%). З 

цих осіб чоловічої статі було опитано 988 (65%), жіночої – 532 особи (35 %).  

Із загальної кількості опитаних працівники сфери кримінальної юстиції 

зокрема судів, становили 43 особи (2,8%); працівники ЗМІ – 107 осіб (7%); 

фахівці у галузі інформаційних технологій – 193 особи (11,38%); державні 

службовці – 65 осіб (4,3%); вчені – 10 (0,7%). Кількість опитаних студентів 

Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії 

внутрішніх справ, студентів Інституту соціології, психології та управління 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, а також 

студентів факультету права North Western University (Чікаго, штат Мічіган, США) 

становила 929 осіб (61,1%).  

Стосовно телебачення, можливістю огляду якого охоплені всі категорії 

опитаних, акценти опитування респондентів були зроблені на питаннях подання 

новин, агресивної реклами, закликів до релігійних і фінансових утворень через 

телебачення.  

Розподіл інтересів вітчизняних респондентів до телеканалів вітчизняних та 

інших виробників надто цікавий: перевагу національному продукту мовлення 

надають лише 11, 9% респондентів, а решта – телеканалам близького та далекого 

зарубіжжя (відповідно 16,1% і 22,8%). При цьому, за віковими групами перевагу 

вітчизняним телеканалам перевагу надають у віці від 14 до 17 р. – 0,8% (у межах 

групи – 9,7%), від 18 до 24 р. – 5,8% (у межах групи – 9,3), від 25 до 40 р. – 3,2% 

(у межах групи 15,7%), від 41 до 55 р. – 2,2% (у межах групи – 12,4%), від 56 і 

старше – менше 1% (у межах групи 60%). Водночас важливо розмежування 

інтересів вікових груп за орієнтацією на виробника продукту мовлення. Так, 

очевидну перевагу молодь надає телеканалам далекого зарубіжжя (у межах груп: 

14–17 р. – 45,5%, 18–24 р. – 23,7%). Середня вікова група, більше зацікавленість 

якої у перегляді вітчизняного телебачення (25–40 р. – 17,9% у межах групи; 41–

55 р. – 25,7%), також надає перевагу каналам далекого зарубіжжя, 
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продемонструвала значну зацікавленість у перегляді каналів далекого зарубіжжя, 

відповідно 17,2% та 28,7% у межах груп. З цих двох груп зацікавленість у 

переглядів каналів близького зарубіжжя становить: 10,6% та 13,6%. Старша 

вікова група зарубіжному телебаченню надає перевагу у такому співвідношенні: 

60% – телеканалам близького і 30% – далекого зарубіжжя.  

Решта осіб не виявила пряму зацікавленість у перегляді певного виробника, 

а байдужість до перегляду телебачення, або взагалі телевізор не дивиться. З 

огляду на вказані позиції можна визначити аудиторію перегляду продукту 

іноземного телевізійного мовлення нашими співвітчизниками. Вона складається з 

кількості осіб, які надають перевагу не вітчизняному продукту мовлення або 

байдужі до вибору під час огляду. Така позиція вітчизняного телеглядача 

відображена на Діаграмі 1 (Додаток Ж). 

Тиражування в ефірі телеканалу такої, що дратує, інформації зарубіжного 

мовлення, спрямованої на ментальні цінності іншої держави, визнають із 

опитаних 12,8% осіб, з яких чоловіки становлять більшість – 9,21% (у межах 

групи – 14,1%), а жінки – лише 3,68% (у межах групи – 10,52%). Важливо 

розуміти, що вказана кількість респондентів на належить до категорії тих, хто 

усвідомлює цілеспрямованість такої, що ганьбить державу, інформації, оскільки 

спеціальне запитання п. «В» питання 2 (Додаток В) / п. «С» питання 2 (Додаток Д) 

«вивело» таких з кола питань, спрямованих на виявлення дратівливості населення. 

З опитаних працівників ЗМІ 91% визнали, що подібний медіапродукт і створений 

для такого впливу  у межах групи, з учених – жодний, а з працівників сфери 

кримінальної юстиції – 1 особа (2,3%) (Додаток Е). 

На Діаграмі 2 (Додаток Ж) відображені вікові показники дратування від 

цілеспрямованих медіавпливів. Незадоволеність від подібного продукту 

висловили 66,8% опитаних респондентів, при цьому активність жінок зросла 

щодо попередньої позиції на 59%.  

Аналіз указаного ставлення респондентів до медіавпливів свідчить про те, 

що такі містять елемент суспільного конфлікту, неконтрольованого особою 

дратування. Важливо те, що чоловіки, за приблизно аналогічного до жінок вияву 
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незадоволення, відчувають значно сильніше дратування від медіапродукту. Така 

ситуація у разі цілеспрямованих впливів на чоловічу аудиторію може призводити 

до некерованих силових дій, спалахів агресії тощо. 

Важливо оцінювати, що осіб, які постійно проживають в Україні від 

загальної кількості опитаних осіб, висловили незадоволення та дратування у 

87,5% та 61,6%, що вказує на наявність в українському соціумі роздратованості, 

яка зумовлюється провокуючими медіавпливами. 

За результатами опитування внаслідок перегляду медіапродукту у 

населення спостерігаються вияви погіршення самопочуття, які демонструються 

віковими групами (середньою і старшою). Так, про погіршення стану здоров’я 

після перегляду певного медіапродукту зазначили в цілому 1% (16 осіб) у віці від 

40 р., а безпосередньо зле стало трьом особам (0,1%): двом чоловікам і одній 

жінці (категорія 55 і старше; за фахом працівник органу кримінальної юстиції та 

державні службовці). Ці дані доводять, що внаслідок свідомих переживань, які 

виникають від впливом продуктів мовлення, певна частина населення відчуває і 

фізичні страждання. 

Під час опитування з’ясовано відверто негативне ставлення більшості 

респондентів до закликів участі у релігійних організаціях через ЗМІ. Так, у цілому 

небезпечними такі заклики вважають 93% опитаних. Зауважимо, що у групах 

працівників кримінальної юстиції та вчених не було жодного заперечення 

небезпеки описаних дій з використанням ЗМІ. Це свідчить про те, що за 

обізнаності у наслідках таких заохочень і діяльності окремих релігійних 

утворень, про які обізнані саме такі категорії опитуваних, визнання суспільної 

небезпечності таких закликів не викликає сумніву.  

5% від загальної кількості опитаних обізнані у тому, що агресивна реклама 

містить технології впливу на свідомість людини для того, щоб схилити її до 

певного вибору проти її дійсної волі. Серед респондентів (у межах груп) 

працівників кримінальної юстиції це визнається 9% опитаних, серед студентів – 

6,4%; вчених – 3,7%. Це повною мірою стосується і політичної реклами (п. «В» 

пит. 4, Додаток В / п. «С» пит. 4, Додаток Д).  
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На запитання «Чи вважаєте Ви можливість впливу телебачення на 

свідомість населення для спонукання його до певних дій?» негативну відповідь 

дали лише 27,5% опитаних. Визнання можливості впливу на свідомість населення 

через ЗМІ визнають 24,5%, а можливість такого впливу лише на окремі верстви 

населення – 48,1%. Цікаво, що працівники ЗМІ у своїх відповідях не дали жодної 

негативної, важливими такі впливи в цілому з них вважають можливими у межах 

групи 63%, а впливи на окремі категорії громадян – 37%. Співвідношення 

визнання респондентами взагалі та працівниками ЗМІ можливості впливів на 

свідомість продемонстрована на Діаграмі 3 (Додаток Ж). Майже третина 

респондентів вважає можливість здійснення через ЗМІ впливів, здатних до 

спонукання населення до певних дій, працівники ЗМІ прямо таку можливість 

визначають.  

Погрози на мобільний телефон отримували 3,6% від загальної кількості 

опитаних. Державні службовці та працівники сфери кримінальної юстиції тут 

лідирують: 7,6% та 81,3%. Для порівняння: серед студентів і фахівців з 

інформаційних технологій такий відсоток становив 0,5% у межах групи (див. 

Діаграма 4, Додаток Ж).  

Серед опитаних спостерігається загальна тенденція (Додаток Е) 

необачливого ставлення до безпеки даних особистого характеру в соціальних 

мережах. Так, серед опитаних фактично погоджуються на використання даних 

особистого характеру 46,7%, розміщують у соціальних мережах в Internet таку 

інформацію 93,8% (закривають її від доступу сторонніх 77,8%, але виникає 

питання: навіщо ж її розміщують?). При цьому вважають небезпечним отримання 

доступу сторонніх до такої інформації 96,3% опитаних, а потерпали від «зламу» 

електронної пошти або контенту у соціальній мережі 11,3% опитаних.  

Небезпеку, як указувалося, від можливості несанкціонованого користування 

електронною поштою або контентом у соціальній мережі відчувають 96,3%, а від 

несанкціонованого використання даних у мобільному телефоні – 95,9% 

респондентів. Тобто занепокоєність відображається приблизно однаковими 

показниками, при тому, що мобільний телефон перебуває у особи, а електронний 
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ресурс вона захистити власною присутністю фактично не може. Відчуваючи таку 

загрозу, люди не усвідомлюють, що обсяг особистих даних, які вони розміщують 

у Internet, значно перевищує обсяг таких у їх телефоні (див. Додаток Е). Підвищує 

небезпеку несанкціонованого доступу до мобільних телефонів користування 

засобами мобільної комерції: оплата рахунків з використанням технології NFC 

тощо, якими, за даними опитування, вже користуються близько 12% 

респондентів. 

Останнім часом на електронні адреси користувачів Internet надходять 

повідомлення про виграші в віртуальних лотереях великих сум коштів, для 

отримання яких необхідно перевести певні кошти на рахунки організаторів таких 

лотерей. Очевидно, що йдеться про шахрайство, адже зміст пропозиції свідчить 

саме про вимагання коштів або інформації: вони бувають дуже переконливими і 

містять певну інформацію, яка авторам таких листів не надавалася (тобто наявні 

певні попередні дії з підготовки до подібного листування). Такі повідомлення 

надходили 26,6% респондентів. Середній відсоток у межах груп за віком і фахом 

приблизно рівний, що свідчить про хаотичне розсилання таких пропозицій як 

різновиду СПАМу. Подібне відбувається і з розсилками запрошень відвідати 

порносайти або пропозицією сексуальних послуг. Кількість таких сайтів у 

кіберпросторі сягає сотні тисяч і щоденно зростає. 

Заклики до відвідування порнографічних сайтів на електронну пошту 

(Додаток Ж) отримують 70,2% від загальної кількості опитаних, з яких 5% 

становлять підлітки у віці від 14 до 17 р. (що від загальної кількості опитаних у 

цьому віці становить 59%), молодь у цьому віці від 18 до 24 р. – 46,7% (від 

загальної кількості опитаних у цьому віці – 74%).  

Пропозиції до участі у сексуальних стосунках у соціальних мережах у 

Internet отримують 9,6% опитаних, з яких підлітки у віці від 14 до 17 р. становлять 

2,7% (від загальної кількості опитаних у цьому віці – 31, 3%) , молодь у віці 18–

24 р. – 1%, що пояснюється кількістю часу перебування сучасних підлітків у 

режимі «on line» у соціальних мережах і особливостями використання 

популярних серед вітчизняної підліткової аудиторії соціальної мережі 
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«vkontakte.ru». Останній у зв’язку із кількістю залицянь через нього до дітей осіб 

із педофілістичними відхиленнями упродовж останніх років намагаються закрити 

[543]. Особливо уразливою від сексуальних закликів у соціальних мережах є 

вікова група від 25 до 40 р. – 3,2% (у межах групи – 17,8%). 

Дані опитування свідчать про особливу уразливість від пропозицій 

сексуальних стосунків у Internet підлітків, кількість пропозицій таких стосунків 

до них перевищує аналогічні пропозиції до решти вікових груп майже в три рази. 

Пропозиції сексуальних послуг на телефон охоплюють середню ланку між 

двома попередніми виявами. Так, несанкціоновані пропозиції сексуальних 

стосунків на мобільний телефон у віці від 14 до 17 р. отримували майже 2% (у 

межах вікової групи – 21,6%) опитаних, у віці 18–24 р. – 6% (у межах групи – 

9,7%), у віці від 25 до 40 р. – 17,9%, у віці від 41 до 55 р. – 2,76%, у віці 55р. і 

старше – 0,1%. Загальна кількість осіб, що отримували такі пропозиції, становить 

14,3% опитаних. 

Останнім часом і пропозиції сексуальних послуг, і комерційний СПАМ 

розпочали поширюватися на мобільні телефони. Так, із загальної кількості 

опитаних СПАМ на мобільні пристрої (у вигляді СМС і ММС) отримують 85,6% 

респондентів. Пояснення санкціонованості такої розсилки тим, що телефонні 

номери були отримані легітимно, зокрема під час відвідування магазинів і 

заповнення анкет для карток знижок, нівелюються, адже кількість чоловіків, які 

отримують подібний СПАМ (90,1%), значно перевищує кількість жінок (77,2%), 

які переважно такі анкети заповнюють. Очевидно, що отримання телефонних 

номерів СПАМерами переважно пов’язано з корупційними діями окремих 

співробітників-поставників мобільних послуг, які працюють із клієнтськими 

базами даних.  

З наведених даних опитування вбачається, що під впливом можливості 

здійснення дистанційних комунікацій злочинність, з опануванням нових 

можливостей, змінилась: вона поступово стає на шлях використання 

дистанційних комунікацій. Населення визнає суспільну небезпечність таких дій, 

як впливи на свідомість зі ЗМІ, посягання на дані у соціальних мережах та 
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несанкціонованого доступу до мобільних засобів комунікації, впливу на моральні 

засади.  

У суспільстві відчувається суспільна небезпечність посягань, що 

вчиняються з використанням дистанційних комунікацій (через телебачення, 

Internet, телекомунікації тощо). Це підтверджується статистичними даними, 

обсягами шкоди, якої зазнають суспільні відносини від таких діянь, а також 

зумовлюються соціально-психологічними факторами (учинення таких діянь щодо 

значної кількості населення та негативне ставлення населення до вчинення таких 

діянь). Суспільно небезпечні діяння у ІС істотно відрізняються від раніше відомих 

традиційних злочинів, але через посягання на ті ж суспільні відносини, що і 

традиційна злочинність, становлять не меншу суспільну небезпечність,  

ніж традиційні злочини. 

 У сучасних умовах достатньо некерований розвиток в Україні ІС, наявна 

соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь, які 

трансформувалися з раніше відомих злочинів, а також таких, що виникли у ІС 

під впливом розвитку комунікативних процесів. 

Підкреслимо, що сучасні суспільно небезпечні діяння спрямовані на 

ресурси і цінності ІС, що вчиняються на території України, не відрізняються від 

подібних злочинів, що вчиняються у світі. Саме Україні за кількістю, наприклад, 

кібератак, попри всі заходи протидії таким у державі, вдається утримуватися у 

першій десятці «небезпечних» для світу країн кібератак [544], що свідчить про 

достатньо високий рівень підготовки вітчизняних злочинців, які такі атаки 

вчиняють. 
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3.2 Трансформація окремих традиційних злочинів під впливом 

розвитку комунікативних процесів 

 

Нині очевидно, що навіть на первинних стадіях кібернетичні злочини мали 

глобальне (всезагальне) значення, адже виникали паралельно із розвитком ІС, 

користуючись усіма зручностями і можливостями ІКТ у світі. 

Поняттям «кіберзлочини» охоплювалася лише низка суспільно небезпечних 

діянь, які були визначені у Конвенції Про кіберзлочинність [189]. Така незначна 

група діянь виокремлювалася європейською К-Ппз ІС у групу «кібернетична 

злочинність» («кіберзлочинність»), але характеристики щодо можливості 

вчинення таких діянь із використанням КС одразу і зумовили низку питань. Так, 

наприклад, чому ж лише посягання на безпеку інформації з використанням КС у 

сучасних умовах належать до групи кіберзлочинів, коли ж такі посягання можуть 

здійснюватися щодо значно більшої кількості суспільних відносин? Чому лише 

посягання на авторське право та суміжні права належить до такої групи? 

Відповідь на це фактично дав Додатковий протокол до Конвенції про 

кіберзлочинність [190], який вимагав визнання як кіберзлочинів і криміналізації 

расистських закликів та інших злочинів, учинених із використанням ІС.  

Отже, стала світова практика застосування терміна «кіберзлочини» не лише 

щодо невеликої групи діянь, спрямованих на дистанційні комунікації 

(інформацію, їх носії та канали), а й щодо ситуативно обраних кількох злочинів, 

які можуть вчинюватися у кіберпросторі, та стосовно комп’ютерних систем 

узагалі, фактично «вихоплює» з кола трансформованих під впливом розвитку 

комунікативних процесів раніше відомих злочинів низку діянь. Через 

поширеність застосування в світі саме такої назви втрачається сенс її 

перейменування і включення в загальний перелік злочинів, що трансформувалися 

під впливом розвитку ІС. Вона повинна зберігати традиційну назву – 

«кіберзлочини».  

Кібернетичні злочини (у вузькому сенсі) – це суспільно небезпечні діяння, які 

посягають на дистанційні комунікації та їх складові у кіберпросторі. 
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Кримінальна відповідальність за такі діяння передбачена у ст. 361–362 КК 

України.  

У широкому сенсі – це всі діяння, які можуть вчинюватися у кіберпросторі 

з використанням дистанційних комунікацій. 

Можливість здійснення раніше відомих злочинів із використанням 

дистанційних комунікацій спричинило вияви трансформації загальнокримінальної 

злочинності у кібернетичну. Спершу, як указувалося, таке вчинення 

характеризувалося як вчинене «з використанням КС», однак із часом не лише КС, 

а й інші пристрої розпочали застосовуватися для вчинення таких діянь: фактично 

всі види сучасних комунікаторів (телефони, смартфони, планшети) сьогодні 

можуть використовуватися для вчинення суспільно небезпечних діянь у 

кіберпросторі.  

Дослідимо перелік складів злочинів, закріплених у статтях Особливої 

частини КК України, з метою з’ясування можливості здійснення їх з 

використанням дистанційних комунікацій із застосуванням ІКТ, або за 

посередництва ІКТ. 

Із передбачених у Розділі 1 Особливої частини КК України 6 злочинів, 5 

можуть бути вчинені за посередництва дистанційних комунікацій (всі, за 

винятком «Посягання на життя громадського чи державного діяча» ст. 112 КК 

України), а готування до вчинення таких діянь – в усіх випадках. 

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо злочинів, передбачених 

Розділом ІІ Особливої частини. Так, вчиненими за посередництва дистанційних 

комунікацій можуть бути готування, зокрема підшукування знарядь і засобів 

вчинення діянь, підшукування співучасників до вчинення всіх умисних злочинів, 

передбачених цим розділом, а вчиненими з використанням дистанційних 

комунікацій з використанням ІКТ можуть бути: «Доведення до самогубства» 

(ст. 120); «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (ст. 121) за ознакою «спричинення 

психічного розладу»; «Погроза вбивством» (ст. 129); «Розголошення відомостей 

про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» (ст. 132); «Незаконна 
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лікувальна діяльність» (ст. 138); «Незаконне проведення дослідів над людиною» 

(ст. 142); «Незаконне розголошення лікарської таємниці» (ст. 145). 

У Розділі ІІІ Особливої частини КК України всі передбачені злочини 

характеризуються умисною формою вини, спостерігається аналогічна ситуація 

стосовно готування (змова, зокрема підбурювання) до вчинення всіх злочинів, а 

вчиненими за посередництва дистанційних комунікацій в частині передачі вимоги 

про викуп можуть бути злочин, передбачений ст. 147 «Захоплення заручників», і 

злочин, передбачений ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 

людини» в частині укладення самої угоди та вербування людини, з приводу чого 

висловлювалися вітчизняні вчені [493, с. 16], з метою експлуатації, передбачена 

ст. 149 КК України. 

Готування до всіх злочинів, передбачених Розділом IV Особливої частини 

КК України «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи», 

також може вчинюватися за посередництва дистанційних комунікацій з 

використанням ІКТ. Злочин же, передбачений ст. 156 КК України «Розбещення 

неповнолітніх», може також вчинюватися за посередництва дистанційних 

комунікацій: наприклад, через Internet, ЗМІ (зокрема друковані), 

телекомунікаційні системи тощо. 

Стадія готування злочинів, визначених у Розділі V Особливої частини КК 

України, також може вчинюватися за посередництва дистанційних комунікацій. У 

сучасних умовах низького розвитку використання ІКТ вчиненими за 

посередництва дистанційних комунікацій можуть бути лише злочини 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

приналежності або ставлення до релігії» (ст. 161), «Порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 

передається засобами зв’язку або через комп’ютер» (ст. 163), «Розголошення 

таємниці усиновлення» (ст. 168), «Порушення авторського права та суміжних 

прав» (ст. 176), «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральних мікросхем, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію» (ст. 177), «Посягання на здоров’я людей під приводом 
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проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» (ст. 181), 

«Порушення недоторканості приватного життя» (ст. 182). У разі ж, як 

неодноразово зауважувалося у політичних колах України, запровадження 

електронного голосування такими, що вчиняються з використанням дистанційних 

комунікацій, слід вважати групу злочинів проти виборчих прав громадян, і 

особливо – «Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи 

фальсифікація підсумків голосування» (ст. 158) (зокрема стосовно фальсифікації 

підсумків голосування як альтернативного діяння) та «Порушення таємниці 

голосування» (ст. 59). 

У Розділі VI Особливої частин КК України «Злочини проти власності» 

17 статей також має розглядатися під призмою трансформації інституту власності 

у контексті зміни ресурсної й ціннісної бази у ІС. Так, власність може мати не 

лише матеріальне визначення, а бути віртуальною; вона може бути віддалена від 

власника, а факт наявності її може бути підтверджений певною інформацією, яка 

сама собою також становить цінність. Це ж стосується і поняття «майно». Як і в 

інших випадках, з використанням дистанційних комунікацій можуть вчинюватися 

готування до вчинення всіх умисних злочинів, передбачених цим розділом. 

Вчиненими безпосередньо з використанням дистанційних комунікацій можуть 

бути злочини: «Вимагання» (ст. 189), «Шахрайство» (ст. 190), «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем» (ст. 191), «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою» (ст. 192), «Умисне знищення або пошкодження майна» 

(ст. 194); «умисне пошкодження об’єктів електроенергетики» (ст. 195), «Погроза 

знищити майно» (ст. 195), «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом» (ст. 198). Необхідно також зважити на те, що 

злочин «Необережне знищення або пошкодження майна», передбачений ст. 196, 

також може бути вчинений з використанням дистанційних комунікацій у разі, 

наприклад, неналежного використання засобів віддаленого пуску певних 

технічних установок, або вчинення інших дій комунікативного характеру, 

внаслідок яких настали наслідки, передбачені у цій статті. Хоча тут не можна 
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погодитися із твердженням щодо будь-якого ототожнення крадіжки з 

проникненням у приміщення – викрадення інформації, що міститься в КС [546, 

с. 35], висловленими 2002 року. Очевидно, що такий підхід був зумовлений 

відсутністю практики для аналізу відмежування подібних діянь. 

Особливу увагу в сучасних умовах розвитку ІКТ привертає потреба 

розуміння можливості вчинення за посередництва дистанційних комунікацій 

злочинів, передбачених Розділом VII – «Злочини у сфері господарської 

діяльності». Як і в попередніх випадках, готування  до вчинення цих злочинів 

можуть здійснюватися за посередництва дистанційних комунікацій. Однак, з 

огляду на якнайширше використання сучасних ІКТ у бізнесі, а також можливості 

здійснення певних видів господарської діяльності приховано, з використанням 

Internet, цей розділ КК України вимагає найбільшої уваги під час тлумачення його 

положень, зокрема в частині способів вчинення таких злочинів. З використанням 

дистанційних комунікацій можуть вчинюватися «Незаконні дії з документами на 

переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських 

рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» (ст. 200); 

«Незаконній обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва» (ст. 203-1) у частині реалізації; «Зайняття гральним 

бізнесом» (ст. 203-2); «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів» (ст. 204) у частині збуту; 

«Протидія законній підприємницькій діяльності» (ст. 206); «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (ст. 209); «Умисне 

порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (ст. 209-1) у частині 

повторного подання недостовірної інформації; «Нецільове використання 

бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету 

без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» (ст. 210); 

«Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)” (ст. 212); 

«Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
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страхування” (ст. 212-1); «Доведення до банкрутства» (ст. 219); “Шахрайство з 

фінансовими ресурсами» (ст. 222); «Маніпулювання на фондовому ринку» 

(ст. 222-1); «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів» (ст. 223-2); «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок 

України) небезпечної продукції» (ст. 227); «Незаконне використання знака для 

товару та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару» (ст. 229); «Незаконне збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю» 

(ст. 231); «Розголошення комерційної або банківської таємниці» (ст. 232); 

«Незаконне використання інсайдерської інформації» (ст. 232-1). Зокрема, вимагає 

схвалення позиція О. П. Загнітько, що з використанням телекомунікацій можуть 

здійснюватися шахрайства з електронними засобами платежів, посягання на 

конфіденційну інформацію, блокування роботи фінансових установ та суб’єктів 

господарювання, що здійснюють електронну торгівлю, шахрайства з фінансовими 

ресурсами [547, с. 196–198]. 

Розділ VIIІ Особливої частини КК України лише, на перший погляд, зазнає 

значно менше замін у підходах до тлумачення, оскільки в умовах науково-

технічного прогресу і використання ІКТ і під час проектування, і під час 

експлуатації об’єктів екологічного нагляду злочини, передбачені цим розділом, 

також можуть вчинюватися з використанням дистанційних комунікацій. Так, 

вчиненими у такий спосіб можуть бути насамперед умисні злочини цього Розділу: 

«Порушення правил екологічної безпеки» (ст. 236); «Приховування або 

перекручення відомостей про екологічний стан або захворювання населення» 

(ст. 238); «Проектування та експлуатація споруд без систем захисту довкілля» 

(ст. 253). У разі ж віддаленого комунікативного управління системами екологічної 

безпеки та системами функціонування, вчиненими за посередництва 

дистанційних комунікацій, можуть бути також злочини, передбачені ст.ст. 239–

244 («Забруднення або псування земель», «Порушення правил охорони надр», 

«Забруднення атмосферного повітря», «Порушення правил охорони вод», 

«Забруднення моря», «Порушення законодавства про континентальний шельф»), 
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ст. 251 («Порушення ветеринарних правил») та ст. 252 («Умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-

заповідного фонду»). 

Можливість здійснення дистанційних комунікацій створює підвищену 

небезпеку вчинення низки злочинів, передбачених Розділом IX Особливої 

частини КК України «Злочини проти громадської безпеки». Вчені наголошують 

на тому, що цей розділ сьогодні вимагає удосконалення [548, с. 25–30]. 

Найнебезпечніші з них, зокрема «Створення злочинної організації» (ст. 255); 

«Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності» (ст. 256); 

«Бандитизм» (ст. 257); «Терористичний акт» (ст. 257); «Втягнення у вчинення 

терористичного акту» (ст. 257-1); «Публічні заклики до вчинення терористичного 

акту» (ст. 257-2); «Створення терористичної групи чи терористичної організації» 

(ст. 257-3), «Сприяння вчиненню терористичного акту» (ст. 257-4); «Завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності» (ст. 259); «Створення непередбачених законом 

воєнізованих формувань» (ст. 260); «Погроза вчинити викрадення або 

використати радіоактивні матеріали» (ст. 266) у разі вчинення їх за посередництва 

дистанційних комунікацій, зокрема у ЗМІ та Internet, становлять значно вищу 

суспільну небезпечність, ніж вчинені у звичайний спосіб, адже здатні залучити до 

відповідного злочинного угрупування або злочинної дії значно більше осіб, а 

також спричинити паніку серед населення. Готування до вчинення цих та інших 

умисних злочинів, передбачених цим Розділом, за посередництва дистанційних 

комунікацій, також можлива. Суспільна небезпечність вказаних злочинів також 

зростає, адже у такому випадку злочинці отримують значно ширший вибір 

співучасників і можуть завдавати значно більшої шкоди суспільним інтересам, 

порушуючи громадську безпеку. 

Вірогідність використання дистанційних комунікацій під час вчинення 

злочинів, передбачених Розділами Х «Злочини проти безпеки виробництва» та ХІ 

«Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту» Особливої частини КК 

України, також надто велика. Ситуація тут наближена до тієї, що спостерігається 
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у Розділі VII, досліджуваного вище. Так само, у разі вчинення умисних злочинів, 

передбачених цими розділами, дистанційна комунікація може виступати засобом 

готування до їх вчинення. Щодо безпосереднього вчинення суспільно 

небезпечних дій з використанням дистанційних комунікацій, що ґрунтуються на 

ІКТ, це можливо лише у випадку наявності відповідного технічного забезпечення 

управління відповідно виробництвом (його складовими), транспортом і 

транспортними магістралями. 

Розділ ХІІ Особливої частини КК України містить значний перелік 

злочинів, вчинення яких можливе і за посередництва дистанційних комунікацій, 

що підвищує їх суспільну небезпечність. Так, вчиненими у такий спосіб можуть 

бути «Групове порушення громадського порядку» (ст. 293) та «Масові 

заворушення» (ст. 294) у частині закликів; «Заклики до вчинення дій, що 

загрожують громадському порядку» (ст. 295); «Хуліганство» (ст. 296); «Ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та 

жорстокості» (ст. 300) у частині виготовлення та розповсюдження; «Ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» у частинах 

виготовлення, збуту і розповсюдження; «Створення або утримання місць 

розпусти і звідництва» (ст. 302) у частині звідництва; «Сутенерство або втягнення 

особи у зайняття проституцією» (ст. 303) та «Втягнення неповнолітніх у злочинну 

діяльність» (ст. 304) у частинах втягнення у злочинну діяльність і в азартні ігри. 

Готування до вчинення умисних злочинів, передбачених цим розділом,  як і у всіх 

попередніх випадках, можуть вчинюватися за посередництва дистанційних 

комунікацій. 

Аналогічно готування до вчинення всіх умисних злочинів, передбачених 

Розділом ХІІІ «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів», можливе за посередництва дистанційних 

комунікацій. Однак, на перший погляд, лише незначна кількість злочинів цього 

розділу може безпосередньо вчинюватися з використанням ІКТ, що пов’язане 

насамперед з тим, що склади злочинів, описані у цьому розділі, стосуються 

переважно виготовлення та вживання наркотичних засобів, психотропних 
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речовин та їх аналогів. До незначного переліку злочинів цього розділу, що можуть 

вчинюватися за посередництва дистанційних комунікацій, належать: 

«Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» (ст. 306); «Схиляння до 

вживання одурманюючих засобів, психотропних речовин або їх аналогів» 

(ст. 315), «Організація або утримання місць для незаконного вживання, 

виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів» (ст. 317), «Незаконна організація або утримання місць для вживання 

одурманюючих засобів» (ст. 322); «Спонукання неповнолітніх до застосування 

допінгу» (ст. 323) і «Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих 

засобів» (ст. 324). Однак, окрім цього переліку, з використанням дистанційних 

комунікацій може вчинюватися будь-який збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, а також рецептів на їх 

придбання, а також вимагання наркотиків, психотропних речовин, прекурсорів 

або їх аналогів. Так, зокрема, Г. Торгоненко вказує на виявлення органами МВС 

системи схем розповсюдження наркотиків: реклама в Internet, замовлення СМС, 

оплата через мобільний телефон або банк [549, с. 4]. Відповідно, з використанням 

дистанційних комунікацій можуть бути вчинені альтернативні активні суспільно 

небезпечні діяння, передбачені у якості об’єктивної сторони злочинів у ст.ст. 308, 

312, 313, 316, 318, 327. 

Розділ XIV Особливої частини КК України «Злочини у сфері охорони 

державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та 

мобілізації» також потребує нового підходу до визначення способів вчинення 

злочинів, описаних у ньому за посередництва дистанційних комунікацій. 

Насамперед це стосується посягань на державну таємницю та конфіденційну 

інформацію, а саме «Розголошення державної таємниці» (ст. 328) та «Передача 

або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є 

власністю держави» (ст. 330). Доречно підкреслити, що злочин, передбачений 

ст. 329 «Втрата документів, що містять державну таємницю», у цей перелік не 

входить, адже у диспозиції ч. 1 цієї статті чітко визначені носії предмета злочину 
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– документи або інші матеріальні носії секретної інформації, що містить державну 

таємницю. Хоча в умовах сучасних можливостей ІКТ і вірогідності зберігання 

таємних документів у комп’ютерних системах було б корисно у диспозиції ч. 1 

ст. 239 КК України передбачити поряд із такими предметами, як «документи, 

матеріальні носії секретної інформації, що містить державну таємницю, а також 

предмети, відомості про які становлять державну таємницю», предмет – 

«комп’ютерні файли» у якості альтернативного до матеріального «документа» 

віртуального носія інформації. 

Готування до вчинення всіх умисних злочинів, що містяться у цьому 

розділі, як і в попередніх випадках, можуть вчинюватися з використанням 

дистанційних комунікацій. 

У Розділі XV Особливої частини КК України «Злочини проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян» міститься низка злочинів, які також можуть вчинюватися з 

використанням дистанційних комунікацій. Це: «Наруга над державними 

символами» (ст. 338); «Незаконне використання спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації» (ст. 359); «Умисне пошкодження ліній зв’язку» 

(ст. 360), а також всі злочини цього розділу, серед альтернативних активних діянь 

яких містяться вплив, погроза або вимагання (ст.ст. 343–346, 350, 355, 357). 

Безпосередньо з використанням ІКТ, але не обов’язково із застосуванням саме 

дистанційних комунікацій, може здійснюватися «Підроблення документів, 

печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» 

(ст. 358). 

Всі злочини, передбачені Розділом XVI Особливої частини КК України 

«Злочин у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку», можуть бути вчинені 

лише із застосуванням дистанційних комунікацій з використанням ІКТ, за 

винятком злочину «Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них 
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обробляється», який може бути вчинений у зазначений спосіб лише в частині 

порушення порядку та правил захисту інформації, що обробляється 

комп’ютерними системами. Готування до вчинення злочинів, передбачених і цим 

розділом КК України, може вчинюватися за посередництва дистанційних 

комунікацій, як і в інших випадках. 

Найбільше труднощів для дослідження можливості вчинення злочинів із 

використанням дистанційних комунікацій становить Розділ XVII Особливої 

частини КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг». Однак за аналізу змісту 

окремих його положень стає зрозуміло, що можливість використання ІКТ і 

залучення їх у діловодство службовців та осіб, що надають публічні послуги має 

наслідком можливість вчинення з використанням дистанційних комунікацій і 

«Зловживання владою і службовим становищем» (ст. 364) та «Зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ст. 365-2), 

«Перевищення влади і службових повноважень» (ст. 365), «Перевищення 

повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційної форми» (ст. 365-1). За всієї абстрактності викладення у 

положеннях цих статей об’єктивної сторони складів злочинів, очевидно, що і 

зловживання владою/повноваженнями і перевищення влади/повноважень можуть 

вчинюватися способом передачі певної інформації з використанням дистанційних 

комунікацій. Такі дії можуть вчинюватися вербально не лише віч-на-віч. 

Інформація може бути передана за посередництва телекомунікацій, зокрема 

факсимільно або через електронну пошту. Найбільш популярним способом 

спілкування у таких випадках є саме телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок, 

який позбавляє винну особу візуального контакту з потерпілим, водночас не 

залишається фіксованим, за винятком тих випадків, коли телефон 

прослуховується. Оскільки телекомунікації, як зазначалося неодноразово, 

належать до категорії ІКТ, у таких випадках слід говорити про вчинення злочину 

за посередництва дистанційних комунікацій.  
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Всі форми хабарництва та підкупу, зокрема незаконного збагачення (статті 

368–368-4 КК України), також можуть вчинюватися у спосіб дистанційних 

комунікацій. Зокрема, кошти можуть перераховуватися з використанням 

платіжних систем різних видів, зокрема на рахунок третіх осіб, які є родичами чи 

близькими хабарника, або особи, щодо якої здійснюється  підкуп.  

Зважаючи на особливості сучасного спілкування, не викликає сумнівів, що 

«Пропозиція або давання хабара» (ст. 369), «Зловживання впливом» (ст. 369-2), 

«Провокація хабара або комерційного підкупу» (ст. 370 КК України) переважно 

можуть вчинюватися у спосіб дистанційних комунікацій, адже саме 

телекомунікаційні можливості та вільне використання електронного листування 

значно більше ніж спілкування віч-на-віч, дають можливість здійснення 

відповідних пропозицій. Так, співрозмовник позбавлений візуального 

спостереження за злочинцем та, відповідно,  оцінки мімічних та інших 

поведінкових особливостей. Ухвалення рішення ґрунтується винятково на 

інформації, позбавленій емоційного ряду, що на користь злочинця. 

Готування до вчинення службових злочинів також може вчинюватися з 

використанням дистанційних комунікацій. 

Розділ XVIII «Злочини проти правосуддя» зберігає особливості більшості 

статей Розділу XV, коли такими, що можуть вчинюватися за посередництва 

дистанційних комунікацій, є злочини, серед альтернативних активних діянь 

об’єктивної сторони яких законодавцем передбачені вимагання, погроза та 

примушування, а також розголошення відомостей; це злочини, передбачені 

ст.ст. 376, 377, 381, 383, 386, 387, 397, 398. Як і у попередніх розділах, готування  

до вчинення умисних злочинів цього розділу злочинів може здійснюватися за 

посередництва дистанційних комунікацій. 

Окремі злочини, передбачені Розділом XIX Особливої частини КК України 

«Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

злочини)», також можуть вчинюватися з використанням дистанційних 

комунікацій, у разі застосування дистанційних засобів керування військовою 

технікою, пов’язані з погрозами, а також з передачею інформації. До такого 
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переліку належать і умисні, і необережні злочини: «Погроза або насильство щодо 

начальника» (ст. 405), «Викрадення, привласнення, вимагання 

військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових 

речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем» (ст. 401) у частині шахрайства; «Умисне 

пошкодження або знищення військового майна» (ст. 411), «Необережне знищення 

чи пошкодження військового майна» (ст. 412), «Порушення правил поводження зі 

зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку 

для оточення» (ст. 414); «Порушення правил водіння та експлуатації машин» 

(ст. 415); «Порушення правил польотів або підготовки до них» (ст. 416); 

«Порушення правил кораблеводіння» (ст. 417); «Розголошення відомостей 

військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів 

чи матеріалів, що містять такі відомості» (ст. 422); «Здача або залишення ворогові 

засобів ведення війни» (ст. 427). Крім того, як і у випадках зловживання владою 

та перевищення влади у цивільних службових злочинах, за вчинення аналогічних 

військових злочинів – «Зловживання військовою службовою особою владою або 

службовим становищем» (ст. 423) та «Перевищення військовою службовою 

особою влади або службових повноважень» – також можливі використання ІКТ, у 

разі залучення останніх у діловодство такої особи. Можливість використання 

дистанційних комунікацій для готування до вчинення таких злочинів і в цьому 

випадку зберігається. 

Розділ ХХ Особливої частини КК України «Злочини проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку» містить значний перелік злочинів, 

вчинення яких без використання дистанційних комунікацій неможливе. До таких 

злочинів належать: «Пропаганда війни» (ст. 436); «Планування, підготовка, 

розв’язування та ведення агресивної війни» (ст. 437); «Порушення законів та 

звичаїв війни» (ст. 438) у частині застосування психотропної зброї; «Застосування 

зброї масового знищення» (ст. 439); «Розроблення, виробництво, придбання, 

зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення (ст. 440) у частині 
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збуту; «Екоцид» (ст. 441); «Геноцид» (ст. 442); «Найманство» (ст. 447). Готування 

до вчинення всіх злочинів цього розділу можуть також здійснюватися за 

посередництва дистанційних комунікацій. 

Як убачається зі здійсненого огляду, значна кількість злочинів, 

передбачених чинним КК України, можуть вчинюватися у спосіб дистанційних 

комунікацій. Хоча у більшості окреслених складів указаний спосіб не є 

кваліфікуючою ознакою, і, відповідно, теоретично охоплюється складами таких 

злочинів, його врахування сьогодні теорією кримінального права необхідне. Так, 

такий спосіб доцільно визначати на рівні, якнайменше, коментарів до КК України 

та враховувати під час викладання навчальних курсів з Особливої частини 

кримінального права та теорії кваліфікації злочинів, а також за формування 

відповідних Постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. Таке сприйняття має відображатися на 

доктринальній, концептуальній, правозастосувальній та науковій платформах К-

Ппз ІС. 

Дистанційна комунікація в умовах ІС може застосовуватися злочинцями на 

стадіях готування до вчинення всіх умисних злочинів, адже забезпечує 

можливість змови або підшукування співучасників, які віддалені один від одного 

у просторі, а також дає змогу дистанційного дослідження необхідних для 

планування злочину характеристик (місця, обстановки і т. д.). 

Підшукування у співучасники особи, яка знаходиться, наприклад, в іншій 

державі або на іншому континенті, що повною мірою можливо з використанням 

Internet і телекомунікацій, певним чином і підвищує суспільну небезпечність 

діяння через те, що до певного злочину може бути залучена особа, яка має досвід 

подібних дій, вдало вчинювала раніше подібні злочини, її дії з дистанційного 

вчинення злочинів мають характер злочинного промислу. Крім того, 

дистанційоване підшукування співучасників значно розширює коло таких, що 

підвищує шанси злочинців на доведення наміру до кінця. 

Вірогідність підшукування співучасників і ведення переговорів на стадіях 

готування до вчинення злочину зі співучасниками, які дистанційно віддалені один 
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від одного, і можуть бути навіть незнайомі, у ІС популярна. Більшість хакерів, 

плануючи акцію проти певної комп’ютерної системи, крім ніків (прізвиськ) одне 

одного і, у кращому випадку, IP-адреси свого подільника, взагалі про нього нічого 

не знають. Довести співучасть у такому випадку вкрай складно. Це потребує 

спеціальних знань та збору спеціальних доказів, що істотно ускладнює практичне 

вирішення завдань. 

Сучасний КК України не виділяє самостійне положення, яке б описувало 

поняття «змова», як не містить аналіз інституту змови і науково-практичні 

коментарі до КК України. На практиці довести факт змови двох осіб, віддалених 

одна від одної, без спеціальної практичної або наукової бази неможливо, адже у 

випадку відібрання показань у дистанційованих одне від одного співучасників 

довести факт їх контактів із обговоренням умов, порядку дій, спрямованих на 

досягнення спільної злочинної мети, буде неможливим. 

Не є новелою для криміналістики необхідність доказування наявності 

можливості свідомого контакту, спрямованого на певні спільні дії між 

співучасниками на стадії готування до вчинення злочинів. Але повною мірою 

новим і цілком правильним є сучасний науковий погляд на роль саме спілкування 

у співучасті, висловлений О. О. Квашею: «спілкування як передача інформації 

лежить в основі спільності, відповідно, потребує вивчення під час дослідження 

співучасті у злочині. Філософська теорія спільної діяльності виходить із того, що 

спілкування є одним із чотирьох її основних видів. Між співучасниками завжди 

має місце згода на вчинення конкретного злочину, вона знаходить вираження в 

спільності дій співучасників, що проявляється в поінформованості» [550, c. 539]. 

Саме спілкування, точніше – комунікація, спрямовано на консолідацію (спільну 

діяльність) індивідів [125, с. 124–125].  

Ф. Г. Бурчак 1969 року з приводу змови зазначав: «Безумовно, що змова 

двох і більшої кількості осіб про скоєння злочину передбачає питання про знання 

ними одне одного. Складніше, коли пряма змова відсутня …» [27, с. 42]. На цій 

позиції ґрунтуються і сучасні підходи до визнання факту змови, але в умовах 

розвитку ІС це не так: співучасники, що віддалені, можуть бути не знайомі, але 
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через можливості ІКТ вони здатні діяти математично злагоджено, структурувати 

свої дії, розподіляти ролі і долю участі у атаці, яка здійснюється через 

комп’ютерні системи. 

На сучасному етапі необхідне спеціальне тлумачення поняття змови, з 

огляду на можливість здійснення змови дистанційовано, коли співучасники різних 

видів навіть незнайомі, але діють спільно, з єдиним злочинним наміром. 

Так, під змовою на спільне вчинення злочину доцільно розуміти комунікації 

між двома осудними особами, які досягли віку кримінальної відповідальності, з 

метою домовленості, узгодження дій, розробки планів, спрямованих на 

реалізацію наміру на спільне вчинення злочину. Залежно від виду участі, яку 

співучасник виконуватиме у безпосередньому вчиненні, він має визначатися як 

виконавець, організатор, пособник або підбурювач, відповідно до чинного КК 

України. 

Запропонована дефініція змови необхідна і для правильного визначення 

стадії готування до вчинення злочину, що охоплює стадію підшукування 

співучасників, знарядь і засобів вчинення злочину. Однак готування до вчинення 

злочину за посередництва дистанційних комунікацій може стосуватися таких і в 

інших аспектах. Так, безпосереднє вчинення дистанційної комунікації, яка 

спрямована на такі предмети, як ІКТ, інформація, комп’ютерні системи, системи 

дистанційного управління тощо, вимагають і технічного готування: пошуків 

каналів комунікацій, розробки або закачування шкідливих комп’ютерних програм 

тощо. Готування до потенційного шантажування особи на стадії готування може 

містити і ознаки самостійних злочинів («Порушення недоторканості приватного 

життя», «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

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

тощо), і вчинення інших дій з дистанційного збору інформації про потенційну 

жертву шантажу. 

Однак, факт наявності дистанційної комунікації на стадії готування, або 

безпосередньо за співучасті, не може вважатися як такий, що підвищує суспільну 

небезпечність діяння. Дистанційна комунікація у цьому випадку виступає лише 
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сучасною альтернативою спілкування співучасників або пошуку злочинцем 

знарядь і засобів вчинення діяння. Тому розуміння наявності дистанційної 

комунікації у випадку урахування її має, найімовірніше, криміналістичний 

характер і є доказом наявності спілкування між співучасниками і доказом факту 

пошуку знарядь і засобів вчинення злочину. 

Однак, на відміну від раніше існуючих видів спілкування, які було складно 

довести, сьогоденні комунікаційні можливості забезпечують можливість 

підтвердження саме наявності дистанційної комунікації: за використання 

сучасних комунікаторів залишаються шляхи маршрутизації інформації від 

номерів та IP-адрес, які у межах кримінального провадження є належними 

доказами у разі отримання їх у передбачений КПК [142] спосіб. 

Застосування способу дистанційних комунікацій у діяннях, які містять 

ознаки об’єктивної сторони відповідного складу злочину за вчинення замаху, 

свідчить, що винний мав намір вчинити закінчений злочин у такий спосіб.  

Урахування способу вчинення дистанційних комунікацій під час готування 

до вчинення злочину не може вважатися обтяжуючою покарання обставиною, 

якщо діяння, яке містить ознаки об’єктивної сторони складу злочину, вчинено не 

у такий спосіб.  

У разі замаху на вчинення злочину у спосіб дистанційних комунікацій діяння 

винного слід кваліфікувати як відповідний (закінчений або незакінчений) замах на 

вчинення відповідного злочину у спосіб дистанційних комунікацій. 

  Як убачається, значна кількість злочинів, передбачених чинним КК 

України, можуть бути вчинені за посередництва дистанційних комунікацій з 

використанням ІКТ, або безпосередньо з використанням ІКТ. Самі склади таких 

злочинів описані у КК України, але через відсутність розуміння теорією 

кримінального права можливості їх здійснення за допомогою ІКТ на практиці такі 

діяння фактично не визнаються злочинами. 

Практика застосування чинного КК України до злочинів в ІС доводить, що 

значна кількість складів злочинів викладені у КК України так, що застосувати 

кримінальну відповідальність за такі злочини не вдається. Хоча вказані злочини з 
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об’єктивної сторони дещо схожі з раніше відомими злочинами, вчинення таких у 

спосіб дистанційних комунікацій істотно змінює деякі формулювання і 

об’єктивної сторони, і складу злочину в цілому, що унеможливлює ефективне 

застосовування кримінальної відповідальності. Типовим прикладом тут є, 

зокрема, квінтесенція прес-конференції начальника департаменту боротьби з 

кіберзлочинністю і торгівлею людини МВС України Ю. Кучера, який заявив: «Є 

нагальна необхідність для конкретизації відповідальності за комп’ютерні 

злочини» [551], до останніх відносячи торгівлю людьми, наркотиками та 

розповсюдження порнографії в Internet. Визнаючи, що чинний КК України 

передбачає відповідальність за такі злочини, він наголосив, що для ефективної 

протидії їм необхідна конкретизація стосовно того, що подібні дії вчиняються в 

Internet. Іншими словами, необхідне законодавче передбачення можливості 

вчинення вказаних злочинів у спосіб використання дистанційних комунікацій, у 

цьому випадку – масових. Такий спосіб дає особам можливість здійснювати 

відповідні діяння: 1) не перебуваючи на місці вчинення, і, відповідно, не 

ризикуючи бути затриманим на місці події; 2) вчинювати його щодо 

невизначеного кола осіб; 3) завдавати шкоди (зокрема руйнівної) віддаленим 

предметам. 

Так, серед злочинів, що трансформувалися під впливом розвитку ІС, 

більшість зберігає ознаки об’єктивної сторони, а змінюється лише спосіб їх 

вчинення. Розглянемо такі типові приклади. 

Це стосується таких злочинів, як продаж недоброякісної продукції, 

порушення авторського права і суміжних прав, поширення творів 

порнографічного змісту та творів, що містять культ насильства та жорстокості у 

кіберпросторі. Так, наприклад, серед держав Європи Україна посідає одне з 

перших місць зі створення і розміщення в Internet дитячої порнографії [552]. При 

цьому, лише 2010 р. було криміналізовано виготовлення дитячої порнографії, але 

не було криміналізовано її поширення через комп’ютерні та телекомунікаційні 

мережі. 
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Постійно через Internet здійснюється розсилка запрошень знайомств для 

сексу, які камуфлюються під звичайні листи шляхом деформації окремих слів з 

тексту з метою уникнення фільтрації провайдером. Трапляються випадки 

втягнення у зайняття проституцією та участі у порнозйомках через Internet. 

Водночас, розсилки із запрошеннями, зокрема для знайомств для здійснення 

статевих зносин, щоденно розсилаються на поштові скриньки та контенти у 

соціальних мережах. Сьогодні через фільтрацію таких «запрошень» провайдерами 

організатори листів із запрошеннями до сексу, змінюючи декілька букв у словах, 

на які такі фільтри запрограмовані, отримують можливість потрапляти у вільну 

розсилку нарівні з рекламою. 

Безпрецедентні нехтування авторськими правами спостерігаються у 

вітчизняному кіберпросторі. Переважно такі «послуги» платні, але автор, 

звичайно, винагороди не отримує: йому взагалі нічого не відомо про 

використання його твору. Наприклад, сайт STUDRADA.COM.UA 

http://studrada.com.ua/node/4867 розмішує для платного закачування роботи 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка, В. О. Навроцького, А. А. Музики, П. Л. Фріса та 

низки інших вітчизняних учених, про що останні можуть дізнатися лише з 

Internet. Так само без повідомлень авторів перебувають у вільному доступі з того 

ж сайту та з інших джерел у Internet електронні варіанти дисертацій. 

Аналогічна ситуація спостерігається в усіх галузях науки, у сфері творів 

літератури. Так, за пошуком у тій же пошуковій системі за пошуковою стрічкою 

«закачати безкоштовно» («скачать безплатно») безперешкодно можна отримати 

твори літератури, що мають комерційний характер. Це питання актуальне не 

винятково для К-Пп саме України: насамперед йдеться про російськомовний 

кіберпростір узагалі. Інша річ, що фільтри українських провайдерів допускають 

перебування у вітчизняному сегменті кіберпростору вказаних посилань 

можливості доступу українського споживача до піратських сайтів РФ, а такий 

провайдер не притягується до відповідальності. 

Говорячи про Internet, як про міжнародний смітник, слід пам’ятати, що 

певні речі, що становлять суспільну небезпечність, не можуть перебувати навіть 

http://studrada.com.ua/node/4867
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на смітнику. Тому фільтри, що мають створюватися провайдерами, можуть 

забезпечити недопустимість потрапляння до споживача подібної інформації. 

Іншими словами, провайдер своїми діями сприяє вчиненню злочинів господарями 

сайту. 

Однак, сьогодні, коли порушення авторських прав у кіберпросторі зростає 

щоденно, і це підтверджується даними ДСА України щодо динаміки 

кримінальних справ за обвинуваченням за ст. 176 КК України (Додаток З), 

відомості про будь-яку протидію держави до порушення авторських в Internet 

взагалі не висвітлюються. Безумовно, що шкода (як недоотримана вигода), 

завдана авторам у таких випадках, сягає тисяч гривень, незважаючи на моральну 

шкоду, якої зазнає автор, твір якого тиражується поза його волею, і може бути 

перекручений або спотворений. 

В умовах некараності більшості суспільно небезпечних діянь, що 

вчиняються в інформаційному просторі, сталої позиції нашої держави щодо 

фактичної некараності втручань у роботу КС і відверте нехтування застосуванням 

кримінальної відповідальності щодо осіб, які посягають на інформаційну безпеку 

держави, у населення сформувалося уявлення, що кіберпростір – місце панування 

анархії. Відповідно, це призвело до того, що кіберпростір сприймається як «інший 

світ», де можна робити все, що заманеться, і покарання за це не буде. Саме тому 

події 31 січня – 2 лютого 2012 року, пов’язані із закриттям файлообмінника 

«ex.ua», стали подією, яка викликала обурення користувачів, внаслідок чого було 

вчинено низку злочинних посягань на сайти органів влади України, які, слід 

зазначити, мали виражений терористичний характер [500, с. 6], хоча це питання 

досі дискусійне. 

Злочини, що віднесені тут до групи «трансформовані», у разі вчинення їх у 

спосіб дистанційних комунікацій, залишаються некараними, хоча від вчинення 

діянь такими способом суспільна небезпечність їх лише зростає. Через 

відсутність визначення на рівні КК України способів вчинення злочинів у ІС у 

державі фактично некараними залишаються всі традиційні злочини, які 

внаслідок трансформації змінилися в частині способу вчинення. 
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Ця ситуація вимагає негайного втручання К-Ппз ІС і забезпечення 

включення до КК України та введення у теорію кримінального права новітнього 

способу вчинення суспільно небезпечних діянь у ІС – вчинення у спосіб 

дистанційних комунікацій. 

Із розвитком Internet у світі виникла низка злочинів, у яких унаслідок 

трансформації з традиційних змінився не лише спосіб вчинення – спосіб 

дистанційних комунікацій, а й під впливом можливості використання за вчинення 

такого способу – і низка інших ознак об’єктивної сторони. 

Насамперед до таких суспільно небезпечних діянь належить продаж через 

Internet несертифікованих, заборонених ліків і таких, що не пройшли 

випробовування. При цьому йдеться не лише про ліки, які не відповідають 

стандартам в Україні, а й такі дії вчиняються щодо ліків, які взагалі заборонені в 

світі. Такі дії не підпадають під кваліфікацію за ст. 277 КК України за ознакою 

об’єктивної сторони якнайменше через фактичну неможливість довести 

спричинений такими діяннями обсяг шкоди, як це вимагає законодавець. Однак є 

і низка інших показників, які заважають застосуванню положень ст. 277 КК 

України щодо протиправного продажу ліків в Intenet [554]. У вересні 2011 р. був 

прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» [555], який до КК України уніс криміналізацію фальсифікації 

лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (ст. 321-1), а 

також нову редакцію ст. 305 щодо контрабанди лікарських засобів. Однак жодні 

нововведення щодо криміналізації розповсюдження таких із використанням 

дистанційних комунікацій цей закон не запровадив. 

Сучасний стан хаотичного використання кіберпростору для продажу 

заборонених, несертифікованих і фальсифікованих ліків створює загрозу здоров’ю 

населення, такі діяння суспільно небезпечні через обсяги шкоди, яку вони можуть 

спричинити здоров’ю населення і потребують криміналізації. 

На відміну від криміналізованого у розвинених державах світу 

посередництва продажу органів для трансплантації [556], Україна виступає 

фактично полем для скуповування органів і власними посередниками, і 
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посередниками з РФ. Заклики до продажу нирки, популярні в кіберпросторі, 

прямо впливають на свідомість збіднілого населення. Тому заклики населення до 

вилучення органів, що вчиняються через кіберпростір, зважаючи на збіднілість 

населення держави, створюють загрозу життю і здоров’ю людей і вимагають 

негайної уваги К-Ппз ІС і подальшої криміналізації. 

За результатами опитування (Додаток Е), значна кількість підлітків у віці 

від 14 до 17 років мають досвід отримання на контент у соціальній мережі 

пропозицій сексуальних відносин від дорослих осіб. Спалахи педофілії (за 

визначенням ЄС «сексуального домагання неповнолітніх») спостерігаються у 

всьому світі [557], і Україна не є винятком [558]. Так, згідно з даними ЮНІСЕФ, 

ще 2009 р. кількість педофілів в Internet, що шукали своїх жертв, становила 

близько 7,5 мільйонів [559]. Кримінально-правова протидія таким діянням є 

одним із напрямів К-Пп ЄС (підрозділ 1.3). Водночас в Україні відсутній навіть 

аналог такого злочину, закріпленого на рівні КК. Очевидно, що вітчизняний КК 

України не міг охопити таке положення, оскільки перейняв класичні традиції 

прорадянського законодавства, де «розбещення» вважалося панацеєю вирішення 

проблем протидії педофілії, не виносячи цю сталу і глибинну проблему на 

поверхню. Очевидно, що у разі кваліфікації дій педофілів не може йтися про 

розбещення, відповідно до чинної редакції ст. 156 КК України: діяння з втягнення 

дитини до сексуальних стосунків характеризуються діями, спрямованими на 

отримання можливості безпосередньої або опосередкованої зустрічі з дитиною. У 

разі статевих зносин з нею (залежно від їх характеру) такі подальші дії мають 

кваліфікуватися самостійно. А самі дії педофілів, спрямовані на отримання 

можливості зустрітися з дитиною, мають зовсім інший характер: вони полягають 

у схилянні до спілкування та зустрічей, метою яких є статеве задоволення 

педофіла. 

Безумовно, що і за характером, і за ступенем суспільної небезпечності такі 

дії мають суспільно небезпечний характер, і, зважаючи на те, що вони не 

можуть бути введені до КК України шляхом криміналізації лише способу 

дистанційних комунікацій, вони потребують самостійної криміналізації.  
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Окремо має розглядатися самостійна група кібернетичних злочинів 

терористичної спрямованості [205, с. 67, 72–75]. Їх сукупність сучасною правовою 

наукою позначається терміном «кібернетичний тероризм» (далі – 

«кібертероризм»). Кібертероризм як явище становить приклад трансформації 

звичайного тероризму у ІС шляхом переходу у кіберпростір тероризму як явища 

[205, с. 37–38] та кібернетизація злочинів, які визначаються злочинами 

терористичної спрямованості [205, с. 67, 72–75]. Співробітник Відділу 

оперативної взаємодії та підтримки Центру захисту національної інфраструктури 

США ФБР П. Роджерс зазначає: «У новому тисячолітті, по мірі того, як керівні 

позиції в екстремістських організаціях починають займати «Інтернет-обізнані» 

люди, загроза кібернетичного тероризму зростає» [560, с. 18]. 

У той час, як явище тероризм, охоплює, як указує В. П. Ємельянов, такі 

усталені поняття як «агресія», «геноцид», «екоцид», як очевидною є потреба 

звуження його ознак, «котрі б дали змогу відмежувати його не тільки від 

зазначених вище понять, але і від суміжних» [205, с. 64], злочини терористичної 

спрямованості у кібернетичному просторі в умовах ескалації кібернетичної 

інтервенції та інформаційної експансії можуть розширювати саме коло об’єктів 

посягання. Проте необхідно повною мірою погодитися з визначенням основних 

ознак, які виокремлюють «тероризування» як характеристику, що притаманна 

саме злочинам терористичної спрямованості, від інших загроз, як їх наводить 

В. П. Ємельянов. Так, до окреслених характеристик належать такі ознаки: 

1) насильницькі та інші дії не є самоціллю, а використовуються як засіб 

досягнення інших цілей; 2) обстановка страху виникає не сама собою як наслідок 

скоєного діяння чи суспільного резонансу, а цілеспрямовано створюється винним 

з розрахунку її сприйняття і досягнення кінцевої мети як засобу примусу до 

ухвалення чи відмови від ухвалення рішення в інтересах винного, або інших осіб; 

3) насильницькі та інші злочинні дії можуть бути спрямовані проти одних осіб (і 

фізичних, і юридичних), а досягнення кінцевих цілей винного здійснюється за 

рахунок третіх осіб (і фізичних, і юридичних); 4) кінцеві цілі, до яких прагне 
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винний, коли учиняє злочинне діяння, можуть мати і злочинний, і незлочинний 

характер» [205, с. 71]. 

З таких ознак стає очевидним, що кібертероризм, зокрема, може 

трансформуватися і стосовно предмета тероризування та засобів його отримання, 

і стосовно засобів досягнення можливості тероризування. Внаслідок отримання 

пін-кодів клієнтів певного банку кібернетичні терористи можуть погрожувати 

поширенням таких пін-кодів в Internet, вимагаючи у банку або клієнтів банку 

вчинити певні дій на їх користь. Отримана внаслідок хакерської атаки 

персональна інформація, або інформація, що містить державну або комерційну 

таємницю, може також використовуватися як предмет тероризування з метою 

примушування вчинення на користь терористів певних дій. Тероризування може 

здійснюватися шляхом отримання прямого доступу, наприклад, до 

телекомунікаційних мереж, унаслідок чого терористи отримують можливість 

прямого спілкування і, відповідно, тероризування, конкретної особи або 

визначеного кола осіб за власним волевиявленням. Або з використанням ІКТ 

терористи можуть захопити певні сегменти державних або міжнародних 

інформаційних структур: ЗМІ, постачання електроенергії, системи банкінгу тощо, 

під загрозою порушення такого сегменту вимагати вчинення певних дій на їх 

користь64. Аналогічно терористи можуть отримувати «підстави» для висування 

вимог урядам шляхом захоплення через ІКТ керування будь-якими небезпечними 

процесами, зокрема отримання можливості деструктивного втручання у 

діяльність органів влади та ЗМІ. 

Відтак, унаслідок трансформації суспільних відносин і розвитку ІС звичайні 

злочини терористичної спрямованості набули нового вигляду у кіберпросторі, 

                                                      
64 Конструктивно аналогічні приклади стосовно злочинів терористичної спрямованості 

(некібернетичних) наводить В. П. Ємельянов: «... терористичного смислу набувають: викрадення майна 

чи документів з метою використання цієї обставини як засобу впливу на потерпілого, чи його близьких; 

вчинення чи спроба вчинити в присутності потерпілого статеві злочини проти його близьких з метою 

схилення його до ухвалення рішення; організація розбійних нападів, підпалів чи інших насильницьких 

дій з метою примусити потерпілого погодитись на якусь угоду з винним; залишення людини у 

небезпечному стані з метою схилити зацікавлених осіб до вигідної для винного поведінки» [205, с. 124]. 
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трансформація ж стосується і предмета тероризування та засобів його отримання, 

і об’єктів таких злочинів. 

П. Роджерс з приводу злочинів терористичної спрямованості також вказує: 

«незважаючи на те, що засоби і цілі тероризму з плином часу еволюціонували, 

його ключові атрибути – страх, паніка, насильство і руйнування – не зазнали 

істотних змін» [560, с. 18], а зміст тероризму у кіберпросторі характеризує як 

«вторгнення у комп’ютерні мережі життєво важливих елементів інфраструктури» 

[560, с. 18]. Убачається, що це твердження американського фахівця неповне, 

оскільки у контексті тлумачення поняття «кібертероризм» слід зважати також на 

обов’язкову ознаку тероризму – мету у вигляді поширення або передачі 

інформації, яка містить залякування заподіянням тотальної шкоди за 

використання ІКТ. Цю думку підтверджує А. В. Чакал, який вказує: «Слід 

пам’ятати, що терористичний акт є не лише просто насильницькою дією …, але 

дією насильства з метою пропаганди, що за задумом має нести якесь «послання» 

(messedge)» [76, с. 130]. 

Повною мірою погоджуючись із цитованими думками дослідників 

тероризму, підкреслимо, що саме факт поєднання у наведених характеристиках 

кібертероризму основних ознак і кібернетичної інтервенції, і інформаційної 

експансії, а саме: спрямованості на порушення інформаційної інфраструктури 

(зокрема порядку управління державними справами) і, одночасно, впливу саме на 

свідомість, вирізняє кібертероризм як явище, яке належить і до кібернетичної 

інтервенції, і до інформаційної експансії. 

З формальної точки зору неможливо не зважати на думку В. П. Ємельянова 

стосовно необхідності формулювання точного понятійного апарату, який 

характеризує феномен тероризму [205, с. 38]. Під тероризмом розуміється «явище 

кримінально-правової властивості, яке становить насильство з метою 

примушування до яких-небудь дій, на тлі створення стану страху» [205, с. 37].  

Російські вчені під кібертероризмом розуміють дії особи або групи осіб, 

спрямовані на залякування людей, вчинення тиску на уряди і організації з метою 

створення атмосфери страху у суспільстві, нав’язування їм відповідної лінії 
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поведінки або спричинення істотної шкоди шляхом використання інформаційно-

електронних мереж, систем або інформаційно-електронних даних [101, с. 82]. З 

уваги на окремі зауваження стосовно насамперед особливостей неузгодженості й 

нагромадження тотожних формулювань основних дефініцій (використання понять 

«інформаційно-електронні дані» та «створення атмосфери» тощо), таке 

формулювання не суперечить поняттю, виокремленому провідним вітчизняним 

дослідником тероризму та злочинів терористичної спрямованості 

В. П. Ємельяновим. Саме це визначення, характеризуючи тероризм у цілому, 

безумовно, охоплює кібертероризм як його різновид. Тому воно не багатослівне, 

водночас більш змістовне, ніж визначення колеги з РФ, прийнятне для 

подальшого дослідження на його основі кібертероризму. І тому власне розуміння 

кібертероризму ґрунтується на концептуальному у вітчизняній науці 

кримінального права розумінні тероризму як явища, згідно з висловлюваннями 

В. П. Ємельянова. 

Тому під кібернетичним тероризмом як явищем доцільно розуміти 

сукупність дій терористичної спрямованості, які здійснюються у спосіб 

дистанційних комунікацій у кіберпросторі. 

Перебуваючи на посту Президента США, Джордж Буш-молодший зазначав, 

підтверджуючи оголошення війни США міжнародному тероризму після подій 

11 вересня 2001 р.: «… ця війна стосується не тільки Америки, і на карту 

поставлено свободу не самої лише Америки. Ця війна стосується усього світу. Ця 

війна стосується всієї цивілізації. Ця війна стосується всіх, хто вірить у прогрес і 

плюралізм, толерантність і свободу» [561, с. 1]. Ці слова мають дещо 

декларативний характер, однак протидія міжнародному тероризму активізувалася 

саме з подій 11 вересня 2001 р. і декларативного визнання США існування 

тотальної загрози міжнародного тероризму. Так, сьогодні питання протидії 

кібертероризму широко досліджуються у американській науці Кертісом 

Ф. Джоунсом [562], В. Лакером [563], Д. Пейпсом [564, с. 12], С. Гавіном, 

Дж. Пейт, К. Вогель [565, с. 38–44] та іншими; натомість, ці дослідження 

переважно стосуються природи походження та засобів протидії кібертероризму. 
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Практична протидія кібертероризму у США здійснюється Комітетом з 

міжнародних відносин конгресу США [566, с. 12], Департаментом юстиції ФРБ 

[567, с. 2], Відділом боротьби з тероризмом Державного Департаменту США [568, 

с. 3–4], Урядом США [569, с. 2] у цілому та Державною комісією з проблем 

тероризму [570, с. 3]. 

Кібернетичний тероризм у вітчизняних дослідженнях нібито залишився на 

певний час поза увагою, а сучасний тероризм сприймається здебільшого як 

«бомбовий», «тероризм, пов’язаний із захопленням заручників», «фінансування 

тероризму» тощо, у той час, як очевидно, що тероризм у ІС не оминають 

трансформації, яких зазнає злочинність у цілому. 

В умовах розвитку ІС проблема злочинів терористичної спрямованості 

набуває нового змісту: вони можуть вчинюватися на будь-якій відстані, щодо 

будь-якої кількості індивідів і низки держав одночасно, впливати на будь-які 

елементи інфраструктур держав і руйнувати системи життєзабезпечення 

шляхом використання налагоджених комунікацій за допомогою ІКТ. Це зумовлює 

необхідність застосування кримінальної відповідальності за вияви 

кібертероризму. 

Виникає питання, чи є вчинення злочину у спосіб дистанційних 

комунікацій, який є ключовим у визначенні більшості трансформованих злочинів, 

обтяжуючою вину обставиною?  

А. В. Суслопаров визначає, по суті, спосіб здійснення дистанційних 

комунікацій характеристикою інформаційних злочинів у цілому: «Інформаційні 

злочини є суспільно небезпечним протиправними діяннями, які спричинюють 

шкоду суспільним відносинам з забезпечення інформаційної безпеки, способом 

яких є інформаційний вплив або (та) предметом яких є інформація, як особливий 

нематеріальний об’єкт» [571, с. 8]. Очевидно, що таке визначення надто ідеальне 

та надто загальне і стосується майже всіх злочинів, що вчиняються у 

інформаційному просторі за умови, що такі злочини предметні. За відмежування 

злочинів навіть за родовим об’єктом виникає недосконалість такого визначення. 

Однак його користь очевидна – у визначенні містяться перші підходи до 
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визначення інформаційного впливу як способу вчинення злочину, і на цьому 

А. В. Суслопарова окремо акцентує, визначаючи «…види інформаційних 

злочинів: злочини, предметом яких є інформація, і злочини, способом вчинення 

яких є інформаційний вплив» [571, с. 8].  

У сучасних умовах розвитку ІС, коли величезна кількість суспільних 

відносин здійснюється з використанням інформаційного середовища, через 

нерозвинений правовий та технічний захист таких відносин найбільш передові у 

переході у кіберпростір сфери життєдіяльності зазнаватимуть найболючіших 

впливів від новітньої злочинності. До таких сфер належать електронне 

урядування, банківська сфера, інформаційна інфраструктура, управління 

системами енергетики тощо. 

Учинення злочину у спосіб дистанційних комунікацій містить додаткову, 

специфічну загрозу суспільним відносинам, на які здійснюється посягання. 

Можливість впливу на віддалені предмети та варіативність завдання шкоди 

різним об’єктам, можливості переходу у пошуках нового предмета посягання та 

можливість спрямування на велике коло предметів одночасно це доводять. 

Такий спосіб, як указують В. О. Голубєв, В. Д. Говловський та 

В. С. Цимбалюк, свідчить про характеристики дій, серед яких у цьому контексті 

важливі: проникнення та спосіб зникнення з місця події; подолання перешкод, 

способів і засобів технічного захисту інформації; використання зусиль, знань та 

навичок; приховування слідів; характер зв’язку злочинця з предметом злочину 

[546, с. 84]. Тому не можна погодитися з вказівкою М. В. Карчевського на те, що 

суспільна небезпека комп’ютерних злочинів постійно зростає саме через 

зумовленість «пришвидшеним розвитком науки і технологій у сфері 

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

комп’ютерної техніки» [519] Однак зазначені критерії не впливають на 

зумовленість суспільної небезпечності. Вони лише вказують на поширеність 

таких злочинів. 

Суспільну небезпечність вчинення злочину у спосіб дистанційних 

комунікацій зумовлює насамперед можливість вчинення злочину щодо 
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необмеженої кількості предметів. Зокрема, це стосується вчинення діянь через 

ЗМІ та з використанням комп’ютерних мереж. За такого вчинення може зазнати 

шкоди невизначене за кількістю коло осіб, які утворюють відповідну цільову 

аудиторію. 

Крім того, такі діяння саме завдяки вибірковості цільової аудиторії і можуть 

бути цілеспрямованими на певну аудиторію, яка визначається з легкістю: 

достатньо лише зорієнтуватися злочинцеві, якого характеру аудиторія 

відповідного інформаційного ресурсу (сайту, мережі) чи медійного продукту 

(каналу, передачі). 

Обидві зазначені позиції стосуються дистанційної масової комунікації, яка є 

індивідуальною безпосередньою комунікацією, що, здавалось би, могла 

оцінюватися як «легший», менш небезпечний спосіб вчинення суспільно 

небезпечного діяння. Однак, така специфіка не робить досліджуваний спосіб 

менш небезпечним. 

Небезпеку в такому випадку підвищує те, що через мобільність і швидкість 

дистанційних комунікацій, у разі вчинення діяння у спосіб індивідуальної 

безпосередньої комунікації, незалежно від того, чи така комунікація спрямована 

до фізичної особи, чи до комп’ютерної системи, наявна можливість безперервного 

звернення такої комунікації до реципієнта. Так, приклади DDOS атак завдають 

саме шкоди постійним повтором ідентичних операцій, спрямованих на 

руйнування захисних систем. Так же працює і реклама: завдяки постійному 

поданню ідентичної інформації відбувається вплив на свідомість реципієнтів. 

Очевидно, що така реклама може бути і недоброякісною, зокрема реклама 

релігійних сект та інших подібних утворень. Аналогічно діють і комп’ютерні 

віруси, і вірусний маркетинг та інші новоутворення ІС. 

Можливість вчинення одночасно інформаційних атак, зокрема кібератак, 

низкою осіб щодо одного реципієнта, також підвищує суспільну небезпечність 

способу дистанційних комунікацій. Вітчизняний досвід подій, пов’язаних із 

кібератаками на сайти органів державної влади (індивідуальних реципієнтів), 

масовими DDOS атаками прихильників сайту «ex.ua» довів, що під натиском 
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найпростіших атак можуть бути знищені захисні системи сайтів таких значущих 

порталів, як сайт Президента, ВР, МВС України. Важко навіть уявити руйнівні 

наслідки аналогічного впливу на операційні системи атомної промисловості чи 

авіації. 

Про підвищену суспільну небезпечність вчинення злочину у спосіб 

дистанційних комунікацій свідчать факти викрадень із банків. Так, під час 

звичайних крадіжки, грабежу, розбою, наприклад у банку, злочинці мають 

можливість отримати лише ту кількість коштів, яка наявна у готівці у 

відповідному відділенні. Інша ситуація виникає у разі зламу паролів захисних 

систем того ж банку, або отримання пін-кодів власників рахунків: у такому 

випадку злочинці можуть оперувати усіма коштами, що перебувають на 

відповідному доступному ресурсі банку. Це ж стосується злочинів проти 

власності окремих осіб, адже традиційні викрадення можуть бути спрямовані 

лише на готівку або майно, у той час як вчинені у спосіб дистанційних 

комунікацій дають змогу доступу до рахунків потерпілого. 

З одного боку, такий спосіб забезпечує можливість суб’єкта бути 

віддаленим від місця події на необмежену відстань, забезпечуючи йому алібі. 

Хоча такий факт не може вплинути на саму суспільну небезпечність злочину, він 

істотно ускладнює пошук злочинця, і у разі невикриття такого забезпечує 

можливість вчинення суб’єктом інших злочинів, тобто, впливає на суспільну 

небезпечність особи злочинця. Однак, крім цього, вчинення злочину у спосіб 

дистанційних комунікацій переважно підвищуватиме суспільну небезпечність 

вчинення транснаціональних злочинів, оскільки, користуючись неоднаковістю 

криміналізації їхніх діянь, а також практичною складністю екстрадиції, злочинці 

можуть почуватися практично неуразливими, продовжуючи вчинювати подібні дії 

дистанційовано. 

Відтак, вчинення злочину у спосіб дистанційних комунікацій обтяжує вину. 

Відповідно, вчинення злочину у таких спосіб повинно враховуватися за 

призначення покарання як обставина, що обтяжує останнє. 
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Ознаками підвищеної суспільної небезпечності вчинення злочину у спосіб 

дистанційних комунікацій є: 

1) можливість масового, «пучкового» спрямування посягання на низку 

об’єктів одночасно; 

2) можливість масового спрямування посягань, що здійснюються різними 

(зокрема віддаленими один від одного) суб’єктами; 

3) вчинення діянь у подібний спосіб усуває необхідність фізичного 

перебування у місці його вчинення, внаслідок чого не лише ускладнюється у 

подальшому розшук злочинця, а й спрощується сам механізм, зокрема, 

можливістю скористатися результатами злочинної діяльності; 

4) спосіб дистанційної комунікації істотно підвищує швидкість вчинення 

діяння: внаслідок можливості сучасних ІКТ навіть складені  злочини можуть 

вчинюватися у мінімальних обсягах часу; 

5) можливість передавання функцій виконавця в момент припинення 

посягань з його боку іншій особі, внаслідок чого вчинення діяння може 

продовжуватися нескінченно.  

 

 

 

3.3 Новітні суспільно небезпечні діяння у інформаційному суспільстві 

 

Значна низка суспільно небезпечних діянь, спрямованих на заподіяння 

шкоди державним інтересам, сьогодні може вчинюватися і у кібернетичному, і у 

інформаційному просторі. З розвитком ІС певне спрямування злочинних намірів 

на заподіяння шкоди віддаленим предметам і посягання на об’єкти, які раніше 

були фактично недосяжні для такої значної кількості осіб, стала повсякденною 

реальністю. Вчинення посягань на державні політичні та економічні інтереси 

шляхом втручання у функціонування їх учасників та інститутів, у межах яких 

вони діють, містять ознаки інтервенції: насильницького втручання у інтереси 

держав та органів влади держав з боку інших суб’єктів. Оскільки вчиняються 
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подібні дії з використанням комп’ютерних систем і вчиняються у кіберпросторі, 

вказаний вид інтервенції доцільно визначати як «кібернетична інтервенція» (1), 

характеризуючи її як окрему групу суспільно небезпечних діянь, спрямованих на 

завдання шкоди інформаційній інфраструктурі держав, життєво важливим 

сферам існування суспільства. 

Під інтервенцією, у загальному розумінні, звично сприймати насильницьке 

втручання однієї чи декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою 

придушення революції, захоплення території, встановлення свого панування, 

отримання особливих привілеїв та ін. [69, с. 278]. Особлива актуальність 

кримінальної інтервенції, яка вчиняється всупереч правилам ведення війни, була 

проаналізована і підкреслена А. Н. Трайніним, який характеризував її втручанням 

у державні справи саме злочинністю [573, с. 414–417]. 

У глобальному відкритому суспільстві, яким є ІС, кібернетична інтервенція 

може мати не лише глобальні наслідки, але й безпосередньо полягати у діях, що 

характеризуватимуться глобальними ознаками: можливості спільної участі у 

інтервенції необмеженої кількості суб’єктів, які значно віддалені як один від 

одного щодо одного об’єкта, або щодо необмеженої кількості об’єктів одночасно. 

Аналогічно, можливе одночасне вчинення кіберзлочинів з метою інтервенції 

щодо великої кількості об’єктів, або одного надважливого, зокрема стратегічного, 

об’єкта. З уваги на можливості робити це поза межами кордонів на будь-якій 

відстані, підвищена суспільна небезпечність кібернетичної інтервенції стає 

безперечною. На жаль, існують прямі докази наявних фактів вчинення 

кібернетичної інтервенції, що дозволяють констатувати факт існування такої. 

Найпростішим прикладом кібернетичної інтервенції є 3-денна безперервна 

кібернетична атака на сайт Президента України, яка розпочалася 30 жовтня 

2007 р., і налічувала близько 18000 точкових атак, які вчинювалися з території 

РФ, Казахстану, України, США, Ізраїлю і Великобританії [113]. Проте у служб 

безпеки такі дії не викликають особливе здивування, адже сайти президентів 

різних держав світу постійно зазнають подібних хакерських атак [574; 575]. 

Натомість DDOS-атаки українських хакерів унаслідок закриття файлообмінника 
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«ex.ua» МВС України навіть не досліджувалися і майже не мали юридичних 

наслідків, крім «бесід» СБ України з малолітніми хакерами [576].  

Кібернетичні атаки на офіційні сайти вищих керівних органів держав не 

обмежуються прикладами стосовно атак на сайти президентів, наведеними вище 

[113; 574; 575]. Атакуються комп’ютерні системи всіх гілок влади в всьому світі: 

атаки здійснюються з метою перешкоджання діяльності прокуратури [577]; задля 

фальсифікації списків виборців і підрахунку голосів на виборах [578], посягаючи, 

відповідно, на функції державного обвинувачення або на волевиявлення народу, 

яке є складовою суверенітету держави. Доречно навести оцінку ступеня 

суспільної небезпечності кібернетичної інтервенції Республікою Польща, 

президентом якої у червні 2011 р. було внесено пропозицію щодо військового 

стану у разі вчинення кібернетичних атак на інфраструктуру держави [579]. 

Проте не лише втручання представників злочинності у діяльність органів 

державної влади є ознакою кримінальної інтервенції. Таке визначення, очевидно, 

сьогодні не повною мірою відповідає сучасним вимогам у частинах суб’єкта і 

об’єкта посягання – втручання у внутрішні справи власної держави може 

здійснювати і громадянин цієї державі – у описаних прикладах це очевидно, а 

оскільки в умовах можливості дистанційного вчинення злочинів інтереси 

суспільства не обмежуються державними кордонами65, то поняття «внутрішні 

справи» з часом втрачатиме сенс, за винятком тих, що охоплюються поняттям 

суверенітету. 

                                                      
65 В умовах глобального відкритого ІС розуміння кібернетичної інтервенції потребує нового 

підходу, який враховуватиме особливості здійснення транскордонного злочинного втручання в умовах 

постійного розвитку ІКТ. А. С. Гальчинський зазначає: «… ми акцентуємо увагу на розвитку 

самовідтворювальних технологічних структур, де автоматизовані системи відтворюватимуться за 

рахунок автоматизованих систем» [75, с. 123]. Така думка наводить на роздуми, що у разі досягнення 

бажаної мети на створювання самовідтворювальних структур, а також подальших розробок штучного 

інтелекту, ідея створення якого була озвучена у 50-х роках ХХ століття Н. Віннером [580, с. 17–22], у 

разі втрати контролю людини над такими новаціями, людству повною мірою загрожуватиме залежність 

від технологій. Слід також зважати на факти дійсного використання певних часткових компонентів 

штучного інтелекту, що поки функціонують під контролем людини, наприклад у банківській та біржовій 

сферах [581], адже такі можуть потрапити і під управління злочинців, а загроза наслідків управління 

біржовими торгами злочинцями навіть потенційно здається жахливою, адже у системі геополітичних 

центрів біржі є центрами акумуляції коштів фінансових гігантів. 
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Цитоване вище визначення А. Н. Трайніна не охоплює можливості 

вчинення агресивних дій стосовно міждержавних об’єднань та їх керівних 

органів, оскільки у той час це, по-перше, не було актуальним, а, по-друге, 

вчинення інтервенції злочинності могло розглядатися винятково з огляду на 

можливості необхідності фізичної присутності агресора: зараз же завдяки 

можливостям ІКТ фізична присутність не обов’язкова. 

Короткий огляд найбільш відомих прикладів кібернетичних атак на 

інформаційну інфраструктуру держав демонструють сучасний стан і можливості 

кібернетичної інтервенції. 

Історія кібернетичної інтервенції розпочинається з перших спроб 

дистанційного втручання за посередництва ІКТ з 80-х років ХХ сторіччя. 

Фактично, на початку це відбувалося з незначним відставанням трансформації 

загальнокримінальної злочинності у кіберзлочинність – приблизно на 10 років, 

адже саме кіберзлочини слугували базою навичок і знань, необхідних для 

вчинення діянь, що належать до кібернетичної інтервенції. 

У 80-х роках ХХ сторіччя найгучнішою спробою вчинити кібернетичну 

інтервенцію сталі злочинні дії так званої «банда 414», яка впродовж дев’яти днів 

встигла втрутитись у роботу шістдесяти комп’ютерів, «зламати» системи доступу 

Лос-Аламоської лабораторії ядерних досліджень. Ударом для державних і 

освітянських структур США були наслідки запровадження студентом Р. Морісом 

шкідливої комп’ютерної програми, яка вивела з ладу близько 6 000 урядових та 

університетських комп’ютерів у США наприкінці 80-х років [185]. 

1989 р. хакерською групою «Chaos Computer Club» з території ФРН були 

зламані урядові комп’ютери деяких федеральних органів США, а вилучена 

інформація – продана агентам КДБ СРСР [185]. 1995 р. громадянин Бразилії 

Х. С. Ардіта був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за вчинену ним 

атаку на військову мережу США, внаслідок якої він заволодів паролями кількох 

реєстраційних записів військової мережі Navy та отримав доступ до секретних 

розробок у галузі супутникової, авіаційної та радарної технологій [581]. 1998 р. 

ізраїльтянин Е. Тененбаум проник у комп’ютерні мережі Пентагона [185]. 1999 р. 
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розроблений громадянином США Д. Смітом комп’ютерний вірус Mellissa 

зруйнував більше трьохсот комп’ютерних мереж [526, с. 68], заподіявши 

багатомільйонну шкоду користувачам Internet у всьому світі. 2001 р. А. Дікман 

проник у мережу JPL NASA, а також комп’ютерну мережу Стенфордського 

університету (США), отримавши доступ до комп’ютерів, які відповідали за 

розробку програмного забезпечення для супутників [582]. 

2001–2002 рр. англієць Г. Маккіннон втрутився у роботу 72 комп’ютерних 

систем Міністерства оборони США і NASA та вивів такі системи з ладу, 

заподіявши шкоду на загальну суму більше мільйона доларів США. Серед атак, 

вчинених злочинцем на комп’ютерні системи державних органів США, 

виділяється атака, яку вчинив Г. Маккіннан одразу після подій 11 вересня 2001 р. 

у Нью-Йорку, порушивши комп’ютерні системи «Єрл» BMФ США у Колдс-Неку, 

внаслідок чого отримав доступ до закритої інформації Атлантичного флоту США 

[583]. 

Ці приклади промовисто демонструють можливості втручання у внутрішні 

та зовнішні справи за використанням кібернетичних, навіть індивідуальних атак. 

У глобальному суспільстві такі індивідуальні дії набувають іншого сенсу, адже 

вони можуть вчинюватися з будь-якої території щодо ресурсів, які перебувають 

на іншій території, зокрема транзитом через низку територій інших держав. 

Не можна не приділити окрему увагу можливості спрямування 

кібернетичної інтервенції у мілітаристичну сферу. Сучасна мілітаристична війна 

неможлива без використання ІКТ. М. Тетчер стосовно характеру зміни 

можливостей ведення сучасних мілітаристичних війн зазначала: «сьогоднішній 

світ досяг однієї з тих неповоротних точок у історії військової справи, коли роль 

технологій у веденні військових дій набула іншого значення, а революція у 

військовій справі абсолютно реальна, оскільки вона пов’язана головним чином з 

миттєвим доступом до мережевої інформації та крупномасштабним 

використанням високоточної зброї» [25, с. 70]. 

Слід наголосити на тому, що у разі цілеспрямованої кібернетичної 

інтервенції з метою захоплення керування подібним арсеналом, а це в умовах 



303 

 

  

динаміки розвитку ІКТ не виняток, подібна атака, або певні її елементи, зможуть 

бути використані злочинцями за їх волевиявленням проти внутрішніх і зовнішніх 

інтересів держави або міждержавного об’єднання за розсудом злочинців66. Окремі 

злочини, що можуть бути вчинені у складі кібернетичної інтервенції, можуть 

призвести, якнайменше, до втрати високоточною зброєю орієнтації або втратити 

зв’язок із пунктами керування. 

Також важливо, що, незважаючи на те, що у наведених вище прикладах 

кібернетичної інтервенції не акцентувалося на виконанні певних агресивних дій 

за власною ідеєю або на замовлення, з точки зору оцінки небезпечності вказаних 

діянь значення не має, адже кожна атака з одного терміналу здійснюється 

безпосередньо певною особою, незалежно від того, чи на замовлення така особа 

вчиняє атаку, чи генерує ідею стосовно атаки самостійно. Важливо, яка саме 

шкода може бути заподіяна або заподіюється державним та суспільним інтересам. 

Унаслідок вищевикладеного під кібернетичною інтервенцією слід розуміти 

сукупність агресивних дій у кіберпросторі, спрямованих на втручання шляхом 

застосування ІКТ у внутрішні та зовнішні справи держав з метою заподіяння 

шкоди їх суверенітету або належному функціонуванню її керівних органів або 

основних сфер життєдіяльності, а також аналогічні дії стосовно впорядкованої 

діяльності міждержавних об’єднань та їх керівних органів. 

Таке визначення повною мірою охоплює всі сфери дійсного й потенційного 

негативного впливу кіберзлочинності на цінності суспільства, адже кожна 

визнана цінність перебуває у сфері впорядкованого функціонування міжнародних 

організацій, міждержавних об’єднань і держав, які повною мірою охоплюють 

також інтереси суспільств відповідного обсягу. 

Зважимо на те, що якщо кримінальна інтервенція у попередніх формаціях 

могла відбуватися лише за умови посягання з перетином фізичних державних 

                                                      
66 З метою повного усвідомлення наслідків отримання злочинцями можливостей керування 

мілітаристичним арсеналом у разі вдалої кібернетичної інтервенції необхідно навести опис професора 

Е. Коена: «Супутники миттєво передають зображення виявлених цілей пілотам літака-перехоплювача, 

танки повідомляють про своє місцезнаходження на комп’ютеризовані командні пункти, генерали ведуть 

спостереження за діями молодших командирів на полі бою через камери на безпілотному літаючому 

апараті - все це реалії сьогоднішнього дня» [584, с. 5]. 
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кордонів, кібернетична інтервенція – інтервенція у ІС, яке не має фізичних 

кордонів, що відокремлюють держави одну від одної, може бути і зовнішня, та 

здійснюватися з території іншої держави чи міждержавного об’єднання, і 

внутрішня, здійснюватися з території власної держави чи міждержавного 

об’єднання. За умови вчинення кібернетичної інтервенції у співучасті з різних 

держав вона має характеризуватися як змішана. 

Можливість здійснення кібернетичної інтервенції зумовлюється станом 

розвитку саме ІКТ і запровадженням ІКТ у всі сфери життєдіяльності сучасного 

суспільства, як на цьому вже неодноразово наголошувалося. Відповідно, 

кібернетична інтервенція спрямовується саме на ІКТ, які забезпечують діяльність 

відповідних сфер суспільства, з наміром втручання у керування такими сферами. 

Кібернетична інтервенція першочергово спрямовується на ІКТ, що 

забезпечують належне функціонування систем життєзабезпечення суспільства, 

і це структурно є визначальною ознакою кібернетичної інтервенції як 

специфічної групи злочинів, що створюють загрози розвитку ІС. 

У широкому сенсі, ідеологія кібернетичної інтервенції у ІС 

характеризується іншою ідеєю, відокремленою від ідеї звичайної 

кіберзлочинності, яка спрямована, як і «традиційна» злочинність, на отримання 

певної матеріальної вигоди. Явище кібернетичної інтервенції утворюється 

внаслідок виникнення у суспільстві групи небезпечних діянь, відмінною рисою 

яких є: 

1) мета вчинення – заподіяння шкоди суверенітету держав або належному 

функціонуванню її керівних органів, чи основних сфер життєдіяльності, а також 

заподіяння шкоди впорядкованій діяльності міждержавних об’єднань, їх керівних 

органів і сфер життєдіяльності у такому об’єднанні; 

2) першочергове спрямування таких злочинів на ІКТ, які забезпечують 

функціонування основних сфер життєдіяльності відповідних держав або 

міждержавних об’єднань або їх керівних органів. 

Зважаючи на це, наявна соціальна зумовленість криміналізації в Україні 

суспільно небезпечних діянь, що мають ознаки кібернетичної інтервенції. 
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Ще одну групу загроз у ІС становлять суспільно небезпечні діяння. Умовна 

назва групи – «інформаційна експансія» (2). Це явище, що створює підґрунтя для 

подальших психологічних способів впливу на свідомість у процесі спілкування. 

Психологічні способи впливу на свідомість актуалізуються у ІС через можливість 

їх здійснення з використанням ІКТ, унаслідок чого такі засоби впливу можуть 

спрямовуватися на свідомість необмеженої у кількості аудиторії. Здійснюватися 

вони можуть і через ЗМІ, і через Internet. 

Експансія (лат. expansio – розширення) означає розповсюдження (кордонів, 

впливів, тощо) [69, с. 799]. Експансія, спрямована на опанування інформаційним 

простором, полягає у захопленні з метою подальшого використання на свою 

користь саме інформаційного простору певної держави. 

Основним полем інформаційної експансії виступає сегмент інформаційного 

простору, що «покривається» ЗМІ. Зважимо на те, що, досліджуючи, наприклад, 

проблеми інформаційної безпеки, медіавпливам на свідомість приділяється 

недостатньо уваги, у той час, як ще 2008 року Президент України називав її 

основною загрозою національній безпеці держави [119], акцентував на цьому 

увагу РНБО, закликав ЗМІ до дотримання національних інтересів у мовленні 

[585]. 

На жаль, саме інформаційна експансія вітчизняного інформаційного 

простору є промовистим негативним прикладом створення загрози національній 

інформаційній безпеці. Лише 21 березня 2008 р., Президент України звертав увагу 

на катастрофічний ступінь інформаційної експансії в Україні. «Найбільша загроза 

національній безпеці, – вказував Президент України, – інформаційна експансія 

іноземних держав. Завдяки цьому у інформаційному просторі України 

проводяться інформаційно-психологічні компанії з тих чи інших питань, для того, 

щоб дезінформувати суспільство, не повністю його інформувати або проводити 

компанії не в інтересах нашої держави» [585]. Зауважимо, що виступ стосовно 

інформаційної експансії пролунав від Президента України на початку 

мілітаристичного конфлікту між РФ і Грузією у Абхазії і виник у обговоренні 

проблем російсько-української та російсько-грузинської інформаційних війн 
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[586]. 

Фізичне покриття телемовлення прикордонних територій природно. 

Водночас, ЗМІ часто створюють умови інформаційної експансії шляхом закупівлі 

і трансляції на території власних держав продукту, який орієнтований на іншу 

аудиторію, з притаманними етносоціальними рисами, що створює загрози для 

впливу на ментальність власного населення. П. М. Лисовський зазначає: «Щодо 

маніпулятивних практик у сучасному світі, то тут важливо підкреслили ЗМІ, де 

формуються узагальнені інтереси великих і малих соціальних груп населення. Для 

різних соціальних груп запускається своєрідний механізм становлення необхідних 

«системі» життєвих цілей. На певному етапі «система» ініціює розвиток в 

конкретній людині, що належить до відповідної соціальної групи, домінуючих 

стандартів життєвого успіху, стимулюючи її природні здібності через освітянську 

мережу, мораль соціального середовища і тощо» [587, с. 101]. 

Очевидно недопустимим є передання іншій державі панування у 

інформаційному просторі суверенної держави з метою захисту свідомості 

населення національного менталітету, який має виступати одним із базових 

національних чинників відповідного суспільства. Завдяки інформаційним 

впливам, які можуть здійснюватися на базі інформаційної експансії, суспільство 

втрачає свої первинні, цінні якості, що відображаються на свідомості індивідів, у 

суспільній свідомості. 

Питання забезпечення безпеки інформаційного простору в умовах розвитку 

глобального ІС може покладатися винятково на державу. Медійний продукт, що 

закуповується і транслюється національними телевізійними компаніями, має 

відповідати системі цінностей, притаманних суспільній свідомості відповідного 

суспільства, що панують у певній державі. Якщо держава обирає для свого 

розвитку принципи демократії, відкритості, гуманізму і т. д., інформаційний 

простір такої держави не може охоплювати телевізійні продукти, які пропагують 

тоталітаризм, авторитарність і порушення прав людини, які порушують не лише 

основні проголошені у державі принципи, а й руйнівно впливають на свідомість 

індивідів, породжуючи перекручення суспільної свідомості. Але саме такими 
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способами може діяти суб’єкт інформаційної експансії проти держави, на 

інформаційний простір якої здійснюється посягання. 

Відтак під інформаційною експансією як суспільно небезпечним діянням у 

кримінально-правовому розумінні слід розуміти умисне захоплення з метою 

подальшого використання на свою користь інформаційного простору, або 

значного сегменту інформаційного простору певної держави, або групи держав. 

З огляду на розвиток ЗМІ, Internet і можливостей використання ІКТ, зокрема 

телекомунікацій, ІКТ повною мірою належать до засобів, за допомогою яких 

впливи на свідомість можуть вчинюватися щодо мільйонів індивідів одночасно. 

Результати психологічних впливів на свідомість можуть безпосередньо 

застосовуватися на користь осіб, груп, держав і міждержавних об’єднань, або 

створювати поле для потенційних додаткових сигналів для активізації наслідків 

таких впливів. 

Базою для таких впливів є саме захоплення інформаційного простору. Отож, 

інформаційна експансія створює поле можливих у подальшому психологічних 

впливів на свідомість у процесі спілкування. Такі впливи можуть здійснюватися з 

різною метою: від викликання у свідомості населення негативного ставлення до 

певного індивіда (наприклад, політичного діяча чи політичної партії), або 

соціальної, зокрема етнічної, групи (наприклад, «особи кавказької 

національності», політична комуністична партія тощо) до викликання внутрішніх 

конфліктів на національному рівні. Так, І. В. Тимошенко констатує поширення 

маніпуляцій цих інформаційних технологій під час виборів в Україні [588], групи, 

держави чи міждержавного об’єднання становлять «інформаційні війни», під 

якими розуміються агресивні дії у інформаційному просторі [25, с. 71; 26, с. 340], 

які здійснюються шляхом психологічних впливів на свідомість [101, с. 83]. 

П. С. Прибутько та І. Б. Лук’янець характеризують інформаційну війну як 

комплекс заходів і операцій, що здійснюються у конфліктних ситуаціях, у яких 

інформація є водночас і зброєю, ресурсом і метою [352, с. 20]. 

Інформаційні війни можуть створювати загрозу суспільним інтересам: від 

суверенітету держав, інформаційний простір яких належно не убезпечений, вони 
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відрізняються від можливих мілітаристичних війн, але можуть виступати 

елементами стратегії останніх67. Очевидним є визначення свідомості індивіда чи 

групи як остаточного об’єкта спрямування інформаційної атаки, як елемента 

інформаційної війни. 

Інформаційні війни становлять першу і відверто деліктну підгрупу 

інформаційної експансії, яка характеризується відчутною агресією, спрямованість 

якої очевидна. Інформаційні війни володіють ознаками і інтервенції, адже мають 

агресивний характер. Інформаційні війни полягають здебільшого не в 

агресивному спонтанному захопленні інформаційного простору, або впливі на 

певні системи інформаційної інфраструктури держави, як це відбувається за 

кібернетичної інтервенції. Інформаційні війни спрямовані на свідомість населення 

держав, або певної групи, зокрема – населення міждержавних об’єднань. 

Резюмуючи таке розмежування, підкреслимо: якщо кібернетична 

інтервенція становить агресивні дії, спрямовані насамперед на втручання у 

діяльність держави, основні елементи її інфраструктури, інформаційна 

експансія полягає у захопленні інформаційного простору певної держави, або 

значного сегменту інформаційного простору такої держави, з метою 

подальшого використання інформаційного простору для виконання психологічних 

впливів на свідомість населення в процесі здійснення масових комунікацій. 

Безумовно, що умисні дії, які містять ознаки інформаційної експансії, 

характеризуються суспільною небезпечністю, оскільки створюють загрозу 

втручання в інформаційний простір держави, безпека якого є інформаційною 

безпекою держави. Криміналізація таких умисних діянь в умовах ІС необхідна. 

Переважно на основі інформаційної експансії вчиняються інформаційні 

війни, які становлять агресивні дії у інформаційному просторі певної держави, 

або його сегменті. Вони не можуть належати повною мірою до категорії 

суспільно небезпечних діянь, що мають ознаки кібернетичної інтервенції, адже їх 
                                                      

67Як стратегії мілітаристичних війн застосовуються і інформаційні війни, і кібернетична 

інтервенція. Прикладом цьому може слугувати початок війни між РФ та Грузією у Абхазії, на початку 

якої у Грузії та Україні на російських ЗМІ, що ретранслюються у Грузії та Україні, велася відверта 

інформаційна війна, а російські хакери у той же час спрямовували атаки на web-сайти грузинських 

державних установ. Одночасно, трансляція подій війни ЗМІ Грузії умисно блокувалася [568, с. 36].  
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вплив спрямований не лише на ресурси, що забезпечують життєдіяльність, а 

переважно на свідомість населення. 

Інформаційні війни недопустимо плутати з інформаційними впливами, які 

можуть здійснюватися на всі види носіїв інформації, зокрема на свідомість [352, 

с. 30]. Інформаційні війни здійснюються шляхом реалізації психологічних засобів 

впливу: зараження, навіювання, наслідування, моди, створення та поширення 

паніки та чуток. У світі уже є досвід розробок і кібернетичних психологічних 

впливів на свідомість [101, с. 83] – це «психотронна зброя», яка, в принципі, 

ґрунтується на тих же способах впливу на свідомість у процесі спілкування з 

різницею лише в одному – способі здійснення дистанційної комунікації – через 

комп’ютерні системи. 

Здебільшого сучасні інформаційні війни спрямовуються проти інших 

держав, міждержавних об’єднань у міжнародній політиці, але у державах з 

невирішеними внутрішньополітичними проблемами інформаційні війни можуть 

застосовуватися і на «внутрішньому полі» – бути спрямовані на перекручення 

свідомості населення з метою зміни ставлення до певного політичного лідера або 

політичної сили чи ідеології. 

Як зазначають дослідники інформаційних впливів у процесі військових 

конфліктів П. С. Прибутько та І. Б. Лук’янець [352, с. 31], посилаючись на 

оголошення, зроблені Дж. Штейном, Р. Шифранським, О. Йенсеном – 

представниками наукової еліти США, зброєю і метою інформаційної війни є 

отримання інформації та знань. Це свідчить про те, що у контексті розвитку ІС, 

знання, поряд із інформацією та ІКТ, можуть оцінюватися агресором як предмет і 

знаряддя вчинення агресії. Знання, що належать іншим державам, як різновид 

інформації, у веденні раніше відомих війн були предметом шпіонажу, 

використовувалися безпосередньо під час розробки зброї та тактико-стратегічних 

заходів мілітаристичних війн. 

З огляду на переорієнтацію сучасних інформаційних війн на знання та 

інформацію як предметів (цілей) та використання їх у якості знарядь війни, 

можемо констатувати, що внаслідок трансформації цінностей соціально-
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економічних відносин відбулась також трансформація орієнтації військової 

агресії на відповідні ресурси та цінності – свідомість, дистанційні комунікації, 

інформацію, знання та ІКТ, які використовуються як знаряддя та предмети 

спрямування сучасних інформаційних війн. 

Зважаючи насамперед на медіавпливи (впливи ЗМІ на свідомість людини) 

як найпоширеніший сьогодні вид масових впливів на свідомість, слід 

акцентувати, що подібні впливи на свідомість населення є, наприклад, першим і 

найпоширенішим засобом інформаційно-психологічного впливу за підготовку та 

здійснення інформаційних війн, яким забезпечується застосування основних 

способів її ведення – інформування, дезінформування, маніпулювання, 

поширення чуток і міфів [352, с. 42, 46]. 

Як доводять Дж. Брайант та С. Томсон, різні медіавпливи неоднаково 

впливають на свідомість людини, навіть за характером інформації, що подається 

медіаплатформою через неоднакове ставлення людей до інформації. Такі впливи 

вивчаються як окремі напрями і поділяються відповідно на: впливи медіанасилля, 

впливи сексуально відвертого медіазмісту, впливи новин, інформаційних 

компаній, реклами, політичної пропаганди, розважальної медіапродукції; окремо 

вивчаються і фіксуються з метою мінімізації впливи на психічне та фізичне 

здоров’я людини [593, с. 193; 276; 290; 314; 335; 356; 434]. Медіавпливи мають 

значення для формування «суспільної програми» – … політики і громадської 

думки» [594, c. 18]. 

Незалежно від характеру ЗМІ (друковані ЗМІ або ЗМІ мовлення), масова 

комунікація, що передається ними, здійснює певний вплив на свідомість 

аудиторії. Як підкреслювалося, у разі наміру негативно вплинути на свідомість 

аудиторії, медіаплатформами можуть застосовуватися заходи, що призводять до 

зараження, навіювання, наслідування, паніки, моди або чуток [125, с. 107]. 

Указані способи впливів на свідомість, що належать до зброї психологічних 

атак у інформаційно-психологічних війнах, що сьогодні використовуються 

арміями розвинених держав світу, насамперед стосовно населення держав, на які 

здійснюється мілітаристичний наступ [352, с. 46], фактично ідентичні способам 
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впливу реклами, політичної пропаганди та способам проведення активних 

інформаційних компаній [593, с. 338–284, 316–318, 335–336]. 

Обмеження способів реалізації економічної й політичної діяльності, яка 

небезпечна для особи та суспільства, у разі умисного застосування руйнівних або 

деструктивних способів впливу на свідомість, у ІС вони має бути криміналізовані. 

Суспільство, яке побудовано на необхідності постійного здійснення дистанційних 

комунікацій, має повною мірою бути убезпечене від шкоди, яка аналогічними 

комунікаціями може бути заподіяна, і це – одне з основних завдань К-Ппз ІС. 

Інформаційний вплив на свідомість під час ведення інформаційних війн 

потребує окремого підходу К-Ппз ІС. Чинним законом про кримінальну 

відповідальність передбачена кримінальна відповідальність за злочини проти 

людяності та злочини проти держави, аналізом у межах, присвячених таким 

групам злочинів, взагалі не висвітлюється жоден склад, предметом або об’єктом 

злочину у якому прямо визначається свідомість людини. Водночас і теоретично, і 

практично це питання повною мірою перебуває у сфері військових наук. 

Безумовно, це справедливо лише за умови необхідності передбачення належним 

чином кримінальної відповідальності за посягання на свідомість населення, яке не 

може перебувати у сфері компетенції військових, адже не охоплюються ані 

правилами ведення війн, ані сферою спрямування наступу. 

Факт спрямування військових інформаційно-психологічних атак на 

населення підтверджується військовими фахівцями [595, с. 22; 596, с. 15], які 

визначають інформаційну загрозу як такий інформаційний вплив (внутрішній і 

зовнішній), за якого створюється потенційна чи актуальна (реальна) небезпечність 

зміни напряму або темпів прогресивного розвитку держави, суспільства і 

індивідів (1); небезпека завдання шкоди життєвоважливим інтересам особистості, 

суспільства та держави через інформаційний вплив на свідомість, підсвідомість, 

інформаційні ресурси, інфосферу машинно-технічних систем та на інші об’єкти 

інформаційної інфраструктури держави [352, с. 11–12]. 

Впливи на свідомість у військовій науці характеризуються як інформаційно-

психологічні впливи – впливи словом, інформацією. Вони поділяються на 
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психогенний, психотропний (парапсихологічний) та психоаналітичний 

(психокорекційний) впливи [352, с. 38–39]. Очевидно, що такі виду впливу 

небезпечні не лише для свідомості особи, яка зазнає впливу, а й для суспільних 

відносин, у яких вона бере участь. У разі вчинення масових впливів на свідомість 

під час ведення інформаційних війн суспільна небезпечність їх безперечна. 

Отже, зазначимо, що інформаційні війни можуть вестися шляхом 

здійснення певного виду інформаційних впливів, які поділяються на психогенний, 

психотропний, психоаналітичний, кожний з яких характеризується 

особливостями впливу на свідомість і неоднаковою суспільною небезпечністю. 

Суспільна небезпечність застосування заходів психологічних впливів через 

ЗМІ в ІС підвищує суспільну небезпечність вчинення таких впливів через їх 

масовість і ураження психіки великої кількості осіб, що зумовлює потребу їх 

криміналізації у ІС. 

Розроблені для застосування у військових операціях, засоби впливів на 

свідомість можуть застосовуватися і у мирний час, і напередодні початку 

мілітаристичних наступів, і в інформаційних політичних війнах, породжуючи і 

апатію населення, чи схвальне сприйняття певної операції проти держави, і настої 

сепаратизму та екстремізму, відповідні активні дії. 

Указані дії можуть спрямовуватися на невизначену кількість населення або 

певну аудиторію, окрему особу або осіб. 

Більш цілеспрямовані інформаційні військові впливи можуть здійснюватися 

на керівництво держав, проти яких ведеться інформаційна війна. Так, 

П. С. Прибутько і І. Б. Лук’янець зазначають, що до сфер інформаційного впливу 

найперше входить вплив на керівництво держави («обезглавлення» противника), 

яке на інформаційному рівні здійснюється шляхом знищення засобів інформації, 

управління та контролю [352, с. 30]. 

Так, через розмитість кордонів, простий доступ до інформаційної 

інфраструктури, можливість керування інформацією на будь-якій відстані, 

обмеженість інформації щодо реальних та потенційних загроз і складність 
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оперативного запобігання інформаційному впливу [352, с. 26–27], інформаційна 

атака сьогодні надто висока. 

У разі активних агресивних виявів серед населення наслідків застосування 

вказаних засобів психологічного впливу, можуть виникати суспільно небезпечні 

наслідки у вигляді масової паніки, масової спрямованої або неспрямованої агресії, 

неадекватних вій щодо певних груп населення, етнічних груп або влади тощо. 

Хоча чинний КК України передбачає кримінальну відповідальність за 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 109), посягання на 

територіальну цілісність (ст. 110), порушення рівноправності громадян залежно 

від їх расової, національної належності або ставлення до релігії (ст. 161), публічні 

заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258-2), заклики до вчинення дій, що 

загрожують громадському порядку (ст. 295), впливи на свідомість із цією метою 

не криміналізовані: вони фактично «випадають» з поля зору законодавця. 

Водночас, саме шляхом здійснення впливів на свідомість сьогодні можливе 

втягнення населення у вчинення подібних злочинів, зокрема втягнення у 

сепаратистські рухи, екстремістські та релігійні секти, як це відбувається в усьому 

світі, як і вербування найманців тощо. І таке втягнення, подібна пропаганда 

повною мірою існує поза полем дії закону про кримінальну відповідальність. Про 

це йтиметься нижче. 

Поширення інформації про діяльність трьох гілок влади та їх взаємодії із 

соціумом та міжнародною спільнотою перебуває у руках «четвертої влади» – ЗМІ. 

Безспірним є те, що основний тягар щодо інформування населення виконують 

ЗМІ, доносячи до свідомості населення той обсяг інформації, на яку є запит з боку 

глядацької аудиторії. 

Стан і якість інформації, що передається ЗМІ, формують складову всіх 

рівнів інформаційного простору, яка характеризується масовістю реципієнта 

інформації, «пучко вістю» поширення інформації на фактично кількісно 

невизначене коло споживачів. Споживачі інформаційного продукту отримують 

інформацію і вітчизняного виробника, і з-за кордону, яка ретранслюється 
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національними ЗМІ та представництвами зарубіжних ЗМІ у державі або 

міждержавному об’єднанні, якщо це технічно можливе. 

Відповідно до моделі медіазалежності М. Л. Де Фрера та С. Болл-Рокеша, у 

сучасному світі залежність індивідів від ЗМІ як джерела новин і інформації 

безперервно зростає, а її рівень тісно пов’язаний зі стабільністю або 

нестабільністю суспільства і ступенем соціальної важливості, яка надається 

медіаплатформі [597, с. 112]. Указане свідчить про те, що медіазалежність 

населення нашої держави надто висока, особливо щодо інформації, яка має 

новинний характер і політичне забарвлення. 

Аналогічну загрозу становить залежність від соціальних мереж та інших 

представників інтерактивних меда-сервісів Web 2.0. Сьогодні, за повідомленням 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, зі 

100 найбільш відвідуваних сайтів у світі 20 – це класичні соціальні мережі й ще 

60 – тією чи іншою мірою використовують Web 2.0, тобто є соціалізованими. 

Більше 80% компаній у світі використовують соціальні мережі в роботі. Близько 

78% людей довіряють повідомленням із соціальних мереж, і значно менший 

відсоток – традиційним джерелам інформації та рекламі. Потенціал соціальних 

медіа достатній, аби з їх допомогою влаштувати повномасштабний соціальний 

катаклізм («блогерні революції» в Єгипті, Тунісі, Ємені), загальнонаціональну 

акцію, переважно віртуальними засобами організувати громадський або 

політичний рух тощо [328]. 

Під час аналізу соціальної зумовленості впливів на свідомість через ЗМІ за 

подання політичної інформації та інформації новин, важливо зважати на те, що, 

як доводить С. Клаус, акцентуючи на реакції аудиторії на політичні події, певні 

політичні лідери, які мають гарантовану лояльність значної частини аудиторії, 

можуть сподіватися на те, що висловлені ними через ЗМІ пропозиції схвально 

сприйматимуться їх прихильниками як заклик до дій [598, с. 4–6]. 

Суспільна небезпечність застосування впливів на свідомість, використання 

під час проведення політичної агітації та масових заходів безперечна. Однак досі 
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у нашій державі маніпулювання свідомістю не криміналізовано, незважаючи на 

усвідомлення небезпечності для суспільства подібних дій та їх наслідків. 

З уваги на визначене вище необхідно зробити висновок: в умовах розвитку 

ІС і політичної активності населення необхідно передбачити кримінальну 

відповідальність за умисне здійснення впливів на свідомість населення (масових 

впливів на свідомість), зокрема маніпулювання свідомістю, з метою досягнення 

політичних цілей. 

Окремими групами діянь, суспільна небезпечність яких підвищується з 

розвитком можливості здійснення необмежених дистанційних комунікацій у ІС, є 

умисні впливи на свідомість населення з метою спонукання індивідів, або певної 

групи до участі у екстремістських діях – кібернетичний екстремізм (1), а також 

умисні впливи на свідомість населення з метою залучення осіб у участь у 

сумнівних релігійних та фінансових утвореннях – втягнення населення у релігійні і 

фінансові структури з використанням ЗМІ (2). Ці дві групи надто близькі, 

оскільки втягнення населення в сумнівні релігійні та фінансові утворення часто 

супроводжуються в подальшому виявами екстремістських дій, організація яких та 

підбурювання до вчинення яких у ІС створює надзвичайну суспільну небезпеку 

для громадського порядку і безпеки населення. 

Найпоширенішими виявами екстремізму в сучасному світі є сепаратизм та 

релігійний екстремізм. «Екстремізм, – як указує Е. А. Паін, – більш широке 

поняття щодо сепаратизму та тероризму, це антиконституційна діяльність, 

заснована на ідеології нетерпимості на насилля» [599]. У світі сьогодні налічують 

близько 50 джерел екстремізму, більшість з яких мають етнічне походження, а 

тероризм, включаючи екстремізм та сепаратизм, утворюють якісно нову загрозу 

міжнародній безпеці [600, с. 12]. Проблеми крайніх виявів сепаратизму 

спостерігаються не лише у державах, що розвиваються, а і у європейських: 

Великобританії (Північна Ірландія), Іспанія (Басконія), Франція (Корсика). 

Упродовж другої половини ХХ сторіччя в світі налічувалося близько 300 етнічних 

конфлікти, які періодично переходили в стадію насильства. За оцінками ООН 

внутрідержавні, зокрема етнічні, конфлікти забрали життя більше людей, ніж 
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мілітаристичні війни у цей період [601]. До найбільш гучних терористичних актів, 

вчинених релігійними екстремістами, належать захоплення заручників літака 

рейсу Рим-Тель-Авів Народним Фронтом Звільнення Палестини (1968 р.); 

захоплення літака рейсу Відень-Тель-Авів «Чорним вереснем»; масове побоїще в 

аеропорту Лод (Ізраїль) вчинене японською групою «Ренго секагун» («З’єднана 

червона армія»); захоплення спортивної олімпійської збірної команди Ізраїлю в 

Мюнхені під час олімпіади групою «Чорний вересень» (1972 р.); захоплення 

посольства ФРН у Стокгольмі Фракцією Червоної армії (1975 р.); серія терактів у 

Москві вчинених «Національною об’єднаною партією Арменії» (1977 р.); вибух у 

французькому аеропорті Орлі (1983 р.); вибух у торговельному центрі Уорінгтон 

та мінометний обстріл аеропорту Хітроу Ірландською Республіканською Армією 

(1993 та 1994 рр.); вибух в адміністративному приміщенні Оклахома-Сіті США, 

вчинений нацистом Т. Маквейєм (1995 р.); заринова атака в токійському метро, 

вчинена Аум сенріке (1995 р.); знищення Всесвітнього торговельного центру в 

Нью-Йорку Алькаідою (2001 р.); захоплення театру в Москві РФ (Норд-Ост) 

(2002 р.); захоплення школи в Беслані РФ (2004 р.); вибухи у Лондонському метро 

та автобусах (2005 р.), підрив поїзда «Нєвський експрес» РФ (2007 р. та 2010 р.); 

вибух у московському метро (2010 р.), вибух в аеропорту Домодєдово у Москві 

(2011 р). Це лише невеликий перелік найбільш гучних терористичних актів за 

останні 50 років. 

Вказане стосується на лише міжнародних виявів екстремізму. Особливу 

внутрішню небезпечність, хоча в більшості випадків поєднаною з інформаційною 

експансією, мають внутрідержавні екстремістські сепаратистські вияви, заклики 

до вчинення екстремістських сепаратистських і терористичних дій через ЗМІ не 

обмежена у ІС. 

Оскільки в Україні виникла проблема періодично виникаючих 

сепаратистських закликів, яка містить характер підготовки до потенційних актів 

сепаратизму, особливої уваги з точки зору соціальної потреби криміналізації 

впливів на свідомість з метою спонукання до сепаратистських дій потребує 

ситуація в Автономній Республіці Крим [603; 604] (далі – АРК). У АРК 
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підбурювані певними політичними колами [605; 606] і політиками іншої держави 

[607; 608], групи осіб висловлюють сепаратистські вимоги та проводять масові 

акції, як і навпаки, здійснюються аналізи вірогідності відокремлення Криму, 

також прямі вказівки в ЗМІ про те, що Севастополь – місто, що належать РФ, а 

України не стосується [609], що у певних колах викликає бажання вчинювати такі 

сепаратистські дії [610]. Internet наповнений інформацією з кримських і 

російських сайтів про Крим проросійського сепаратистського змісту [611]. 

Сьогодні подібні впливи призводять до дрібних міжетнічних сутичок і 

руйнування пам’ятників [612], але у разі продовження спрямованих впливів на 

свідомість можливі значно тяжчі наслідки. 

Отже, наявна соціальна зумовленість криміналізації впливів на свідомість 

населення з метою спонукання до вчинення дій, спрямованих на порушення 

територіальної цілісності держави. Вказані дії містять особливу суспільну 

небезпечність в умовах розвитку ІС, що зумовлює потребу їх криміналізації. 

Особливого розквіту останнім часом в Україні набули нові релігійні рухи, 

які не завжди сприймаються адекватно, з огляду на трагічну історію багатьох 

тоталітарних сект. При цьому не нові релігійні напрями є такими. 

Як деструктивні можуть характеризуватися такі релігійна напрями і рухи, 

що завдають шкоди суспільству, – психологічної, матеріальної, фізичної; 

відрізняються жорсткою ієрархією, наявністю надмірно високої залежності 

послідовників від лідерів організації, чітким поділом людей на «своїх» і «чужих» 

та впевненістю у тому, що «мета виправдовує засоби» [613]. 

Зважаючи на досвід вітчизняних правоохоронців у боротьбі з «Білим 

Братством» та низкою інших тоталітарних сект, така позиція певним чином 

зрозуміла. Крім того, в світі справді розвинені окремі напрями тоталітарних 

релігійних сект [613], як, наприклад, Аум Сенріке (オウム真理教)68, відома 

терактом у Токійському метро 1995 р. [615; 616]), Велике Біле Братство, відоме 
                                                      

68 Секта Аум Сенрике (Японія) – типовий представник релігійного сепаратизму, у ідеології якої 

змішані індуїстські, буддійські та даорсистські вірування. Кількість її членів в Японії налічує близько 

9000, а в світі – близько 40 000 (Шрі-Ланка, Нью-Йорк, Бонн, Москва). З 2000 року перебуває в Японії 

під контролем держави як така, що становить небезпеку [614, с. 14]. 
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спробою вчинення масового самоспалення 1992 р. [617], а також таких культів і 

рухів, як штунда, сатанізм, існування яких категорично заперечуються 

канонічними вченнями і взнаються небезпечними (Додаток И). 

Хоча в Україні планується заборона тоталітарних сект [618], наша держава і 

після його запровадження не може вважатися захищеною від впливу подібних 

угруповань на свідомість населення, оскільки інформація, що поширюється через 

деякі медіаплатформи та за допомогою Internеt, перебуває сьогодні у вільному 

доступі в нашій державі (сайт відродженого «Великого Білого Братства 

ЮСМАЛОС» – http://www.usmalos.com/). 

Як було доведено експертизами під час проведення слідчих дій 1992–1993 р. 

у справі «Акма» (рання назва «Великого Білого Братства»), порушення психіки 

спостерігалися у всіх обстежуваних [617]. З новим іменем Матір Світу Марія Деві 

Христос здійснює активну агітацію за свій релігійний напрям: пропагує ідеї 

переходу світу в новий квантовий рівень, розміщує в Internet публікації, дає 

інтерв’ю, створює відеопродукцію, яку поширює в Internet. Зазначимо, що в 

Internet, зокрема на титульній сторінці сайту Великого Білого Братства, 

(www.usmalos.com) розміщені також аудіовізуальні твори, спрямовані на 

заохочення до вступу у лави Великого Білого Братства. 

У той час, як особливу небезпеку у сучасному світі становить релігійний 

екстремізм, з України є вільний доступ до сайтів релігійних екстремістських 

організацій за кордоном. Так, на російськомовному сайті секти Аум Сенріке 

(http://www.aum-sinrikyo.com/), повною мірою доступному з України, розміщені 

відеоролики релігійної секти Аум Сенріке, яка закликала стати членами братства 

осіб із використанням впливів на свідомість у рекламі та її духовного лідера – 

Секо Асахари (страченого), із закликами до вступу у секту і її вченням. До слова, 

зустрічі з «Учителем» цієї секти пропонувалися за гроші [619], зокрема у РФ, де 

послідовників цієї секти було найбільше у світі. 

На відміну від представників традиційних релігій, які закликають людей 

звернутися до Всевишнього, представники новітніх течій агітують аудиторію 

звертатися саме до них, і часто здійснюють це через ЗМІ, зокрема Internet. На 

http://www.usmalos.com/
http://www.usmalos.com/
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таких сайтах, наприклад, сатаністських (satanism.clan.su/ та інш.), міститься 

інформація щодо особливостей проведення ритуалів, переліки літератури, 

символіки, опис проведення культів і фотографії. 

Не є винятком тиражування певних релігій та культів на телебаченні. 

Прикладом використання телебачення для пропаганди певного релігійного руху є 

ситуація, що тривалий час спостерігалася на телевізійному каналі «ТРК Київ». 

При тому, що діяльність С. Аделаджі правоохоронцями безпосередньо 

пов’язувалася із заохоченням прихожан до вступу в траст «King’s Capital», 

вітчизняні реалії некерованості діяльності ЗМІ допускали існування на 

телевізійному каналі «ТРК Київ» телевізійної програми «Церква «Посольство 

Боже», яка виходила в ефір щоденно: у будні – о 8:00 год., у суботу та неділю 

двічі на день – близько 12:00 та близько 23:35 год. [620]. У цій програмі, серед 

проповідей та іншого С. Аделаджа постійно закликав телеглядачів звернутися 

саме до його церкви. Стосовно змісту вчень вказаного лідера слід навести лише 

кілька висловлень указаної особи. Так, у своїй книзі «Гражданская позиция» 

С. Аделаджа зазначав: «Газеты, радио и телевидение, поощряемые законами, 

которые принимает правительство, наполняют сознание людей похотью, очень 

быстро ведущей к разного рода зависимости, полному рабству и деградации» 

[621]. Книга знаходиться у загальному доступі на сайті http://adelaja.com. Подібні 

заклики до нехтування законами, спрямовані до необмеженої кількості 

споживачів Internet, мають явно антисоціальний характер. Але ж вони безкарно 

тривалий час поширювалися на телебаченні: упродовж більш ніж два роки за 

допомогою ТРК «Київ» глядачі всієї України, оскільки вказаний канал входить у 

соціальний пакет державного мовлення, мали можливість бути ураженими 

«закликами» С. Аделаджі вступити в Посольство Боже, яке, як зазначав у ЗМІ 

вказаний лідер секти, дасть людям можливості позбутись величезної кількості 

проблем, зокрема емоційних і матеріальних. Зрозуміло, що в умовах кризи в 

Україні кількість прихожан такої секти, що популяризувалася в національному 

соціальному пакеті, різко зростало. 

http://satanism.clan.su/
http://adelaja.com/
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Можна було б вважати, що керівництво ТРК Київ не мало наміру на 

тиражування закликів населення від С. Аделаджі вступати до його секти, але це 

була повністю свідоме діяння: поширення закликів на ТРК «Київ» тривало вже 

після затримання С. Аделаджі 2009 р. у справі «Кінгз Кепітал» («JC&AA King’s 

Capital Limited») за обвинуваченням .у «причетності до організації заволодіння 

грошовими коштами громадян шахрайським шляхом», а до самого лідера секти 

було застосовано запобіжний захід у виді підписки про невиїзд [622]. З червня 

2010 р. все майно С. Аделаджі перебувало під арештом [623], але і це не зумовило 

припинення мовлення його закликів в ефірі телевізійного каналу до листопада 

2010 р. 

Відповідно до пред’явлення 2010 р. С. Аделаджі обвинувачення, він «з 2007 

р. особисто керував шахраями, на проповідях застосовував гіпноз і вводив 

парафіян в транс, щоб вони легше розлучалися з грошима» [624]. Пастори-

агітатори такої піраміди отримували по 3% від внесків парафіян, а очолювалася 

піраміда самим С. Аделаджею, який власно закликав до вступу в Посольство 

Боже через канал національного мовлення. 

На жаль, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення 

відреагувала на подібну діяльність ДКТ «ТРК «Київ» лише 10 листопада 2010 р., 

відмовивши ДКП «ТРК «Київ» у продовженні ліцензії на мовлення [625]. Однак, 

відповідно до чинного КК України фактично неможливо притягнути до 

кримінальної відповідальності керівників і продюсерів каналу, які, по суті, 

виступали пособниками у шахрайських діях С. Аделаджі. 

Доведено, що технології впливу на свідомість, що застосовуються у 

деструктивних культах, спрямовані на зміну свідомості прихожан із можливістю 

подальшого маніпулювання нею. Т. Лірі і М. Стюарт зазначають, що 

«посередник» між спілкуванням особи з Богом (яким би іменем його не називали), 

набуває в процесі такого спілкування духовної влади над прихожанами. У 

передмові своєї роботи, присвяченої технологіям зміни свідомості у 

деструктивних культах, вони зазначають: «Як обивателі, ми не знаємо … про 

способи введення людей у змінені стани свідомості. Не знаємо про існування 
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тонких технологій реформування свідомості, завдяки яким людям можуть вселити 

фобії і прививати залежності. Не знаємо, що маніпулюючи жагою духовності і 

філософськими пошуками людей, їх незадоволеністю, втратою цінностей та 

потребою щось змінити, їх можуть перетворити на фанатиків» [626, с. 4]. 

ЗМІ, як «четверта гілка влади» в державі, не мають права перейматися 

питаннями залучення населення до певної релігії чи певного вчення. По суті, ЗМІ 

не можуть пропагувати будь-яку релігію, за винятком тих випадків, коли певна 

медіа-платформа належить певному релігійному утворенню. Сьогодні в Україні, 

на жаль, деякі ЗМІ виконують роль носіїв реклами окремих релігійних напрямів і 

рухів, що, в принципі, повною мірою недопустимо, а Internet з цього приводу 

повною мірою неконтрольований. 

Безсумнівно, що акти масового поширення закликів до вступу осіб до 

тоталітарних сект, церков, рухів або культів, ідеологія яких посягає на 

авторитет держави, її законодавства, або підбурює населення до нехтування 

законодавством держави, а рівно залучення населення до певного культу, а 

також популяризація таких церков, рухів або культів у ЗМІ з використанням 

впливів на свідомість є суспільно небезпечними і їх криміналізація належить до 

завдань К-Ппз ІС. 

Впливи на свідомість можуть мати масовий та індивідуальних характер – 

здійснюватися з використанням дистанційних масових комунікацій або 

комунікацій індивідуальних. Класичним прикладом застосування дистанційних 

індивідуальних комунікацій слугує класичне шахрайство, відповідальність за яке 

передбачене ст. 190 КК України. Введення в оману шляхом використання довіри 

було і є засобом втягнення, наприклад, осіб не лише у релігійні секти [627, с. 54–

57], а й до участі у різних фінансових махінаціях: фінансових пірамідах [628], а 

також у релігійних угрупованнях, діяльність яких спрямована на отримання 

прибутку від «прихожан». 

На первинних стадіях залучення до подібних утворень особа отримує 

дистанційний індивідуальний контакт з особою, яка бере участь в утворенні, після 

цього – безпосередній. Згодом відбувається масове спілкування, під час якого 
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аудиторія слухає керівника, а після, у разі відсутності відвертого невзяття участі у 

подібній структурі, тобто коли особа ухвалила рішення вступити до неї, або 

вагається, чи варто це робити, знову здійснюється безпосередня комунікація між 

керівниками утворення та цією особою [629]. Прикладом тому слугують і різні 

славнозвісні «фінансові піраміди», секти та інші угрупування, у які особи 

потрапляють внаслідок впливу на їх свідомість. Особи ж, які приводять «нових» 

членів до такої групи, отримують певну фінансову винагороду, і тому ланцюг діє 

доти, доки цього бажатиме керівництво такого угруповання. 

Приклад АТ «МММ»69 (1994–1995 рр.), від існування якої постраждало 

близько 15 мільйонів осіб, не єдиний. Історія доводить, що ідеї фінансових 

пірамід були надто уразливими від економічних та соціальних факторів, і тому 

впевненості у їх тривалому існуванні бути не може. Це доводять приклади і 

«Місісіпської компанії» Дж. Ло, яка 1720 р. розорила Францію, що обвалилася 

1920 р., «Тюльпанової лихоманки» (Голландія, перша половина XVII ст.), «Схеми 

Понці» Чарльза Понці (США, початок ХХ ст.) [631], і російські «Державні 

короткострокові зобов’язання» («Государственные краткосрочные обязательства 

(ГКО)»), та «Недержавний регіональний пенсійний фонд «Північ» 

(«Негосударственный региональный пенсионный фонд «Север»»), «Хопер-

Інвест», «Русский дом селенга» у 90-ті роки ХХ ст. та багато інших структур, 

побудованих за принципом фінансових пірамід [632, с. 19–27; 633, с. 107–117]. 

У РФ траплялися випадки, коли «створювачі» фінансових пірамід у 90-х рр. 

застосовували заходи впливів на свідомість під час ухвалення рішення 

запрошеними на зустрічі про вкладення коштів. Так, під час експертиз компакт-

дисків, музика з яких лунала під час сеансів із заохочення до вкладання коштів у 

процесі агітації до вступу у них, були також накладені частоти, майже не чутні, 

які викликали занепокоєння тоді, коли за сценарієм запрошені мали ухвалювати 

рішення про вкладення коштів з змістом: «заплати вступний внесок, і ти сам 

                                                      
69 Назва «МММ» була обрана через початкові літери прізвищ її засновників – Сергія Мавроді, 

В’ячеслава Мавроді та Ольги Мельникової [630]. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB&action=edit&redlink=1
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зароблятимеш на тих, хто вступить після тебе; ти станеш успішним, як ми» [633, 

с. 112]70. 

Спроби створити фінансові піраміди продовжуються під виглядом громад 

взаємної підтримки, бізнес-клубів, тощо [634]. Постійно присутні спроби 

залучити нових учасників у подібні структури в Internet. В Internet є незліченна 

кількість гібридів мережевих агенцій і фінансових пірамід (наприклад, New Life 

international [635]). 

2011–2012 рр. в Україні знову була поширена нова версія АО МММ – 

«МММ-2011», «МММ-2012». Вона функціонувала з широким використанням 

Internet, насамперед, для залучення нових членів (mmmukraina.com/ru; sergey-

mavrodi.com/). Вона не мала офісів у столиці, але опановувала значні обласні 

центри: Львів, Харків, Одесу. У Львові впродовж двох років існувала найбільша в 

країні мережа «МММ-2011» та «МММ-2012», що свідчить про активність 

населення Львівської області у діяльності такої піраміди. Зараз активно 

рекламується в Imternet «МММ-2013» (mmmir.net). 

Вербувальники у секти, фінансові піраміди та мережеві структури 

користуються переважно тим же мовним набором, який спрямований на вплив на 

свідомість людини шляхом послідовного впливу низки факторів [636], що в 

результаті призводять до психологічної залежності від вербувальника. Керуючись 

позицією лідера, його рекомендаціями, особи під впливом тиску його авторитету 

або технологій впливу на свідомість (як у випадках із «Аум Сенріке», «Великим 

Білим Братством», «Церквою Посольства Божого»), прихильники 

адепти/прихожани/учасники виконують програму, на яку їх спрямовує лідер.  

Впливи на свідомість населення з метою залучення його до участі у 

діяльності сумнівних суб’єктів господарювання суспільно небезпечні. Вчинення 

таких впливів із використанням ІКТ у ІС набуває особливої небезпечності з огляду 

на необмежену аудиторію, яка може зазнавати шкоди і від впливів, і від 

подальшої участі у сумнівних фінансових структурах. 

                                                      
70 В РФ за створення фінансових пірамід (шахрайство) було порушено 324 кримінальні справи. 

Шкода від їх діяльності становить близько 240 млн. доларів США [633, с. 117]. 
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Тому у ІС впливи на свідомість аудиторії з метою втягнення осіб в участь 

у фінансових структурах мають бути криміналізовані, як такі, що можуть 

завдати шкоди і психічному здоров’ю, і матеріальному та моральному 

становищу невизначеній кількості осіб, втягнутих у такі структури. 

Медіавпливи на глядацьку аудиторію можуть і суб’єктивні, і об’єктивні, 

належати до позитивних чи негативних. Їх існування загальновідоме, доведене 

зарубіжною наукою ще у 60-х роках ХХ століття, і є предметом діяльності 

маркетингових технологій в усіх сферах: від соціальної реклами – до політичної 

агітації. 

Як вказує А. С. Рубанова, «у дійсний час вже визнане існування ефективних 

гіпнотичних та психологічних технік маніпулювання особистістю» [591, с. 245]. 

Пригнічення волі особи може вплинути не лише на ухвалення рішень, а й 

призвести до примушування волі особи до певних дій, зокрема суспільно 

небезпечних, або шкідливих для такої особи, інших осіб або суспільства в цілому.  

Інформаційні впливи становлять основу діяльності і ЗМІ, саме на таких 

впливах побудована, наприклад, реклама. Ті ж заходи впливу можуть 

використовуватися і в негативних цілях, з метою деструктивного впливу на 

свідомість особи чи групи осіб задля маніпулювання особою, або групою осіб. 

Хоча не є новим, що на свідомість здійснюються різні впливи, які діють 

деструктивно, або руйнівно, завдаючи шкоди і окремій особі, і суспільним 

відносинам, у яких вона бере участь, теорія кримінального права України досі не 

приділяла питанням впливу на свідомість належної уваги. 

К-Пп держави, яка забезпечується встановленням векторів розвитку науки і 

практики кримінального права сьогодні, і в умовах розвитку ІС, має 

переосмислити підходи до оцінки феномена свідомості людини у контексті 

можливих посягань на неї, усвідомити необхідність її К-Пз узагалі і кримінально-

правової охорони зокрема. У державі фіксується навіть «новий етап в історії 

«масових маніпуляторів» [245, с. 72].  

Інформаційна залежність споживачів інформації у сучасному світі зростає 

щоденно [593, с. 29], потоки інформації, потужність ІКТ збільшується в кілька 
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разів завдяки впровадженню нових технологій мультімедіа та віртуальної 

реальності [352, с. 25]. Інформаційні потоки, спрямовані на кожного члена 

суспільства, можуть містити і позитив, і негатив, який сприймається особами 

неоднаково. 

Під впливом інформації у свідомості людини відбуваються процеси 

переробки отриманих відомостей у свідоме. Але величезний обсяг інформації 

залишається у несвідомому, під впливом якого особа може діяти, вважаючи, що 

діє свідомо, але перебуваючи при цьому під впливом свого несвідомого. 

Несвідоме може умисно «закладатися» у свідомість людини, щоб виявитися 

пізніше і викликати певну реакцію людської психіки. Негативні впливи можуть 

викликати бажання, прагнення чогось; такими впливами переважно користуються 

під час розробки реклами та PR-акцій, в процесі здійснення яких відбувається 

заохочення особи, або певної групи у придбанні певного виду товарів або послуг. 

Однак можуть виникати і такі впливи, які викликають агресивні дії [593, с. 21], 

паніку, страхи, бажання вчинити певні дії, – типові приклади маніпулювання 

свідомістю людини. При цьому у процесі реалізації і першого, і другого 

здійснюються засоби впливу на свідомість, які можуть вчинюватися зі злочинною 

метою (впливи на свідомість), або використовуватися заради її досягнення 

(маніпулювання свідомістю як різновид впливу). 

Однак, попри всі докази можливих негативних медіавпливів на глядацьку 

аудиторію, в Україні взагалі відсутні механізми К-Пз безпеки свідомості індивідів 

і суспільної свідомості від таких впливів. Спеціальне правове регулювання 

убезпечення свідомості від негативних медіавпливів також відсутнє. Інститут К-

Пз безпеки свідомості населення у нашій державі в принципі не існує, і, як 

вказувалося, вітчизняне законодавство взагалі термін «свідомість» не містить. 

Правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні гарантується статтею 34 

Конституції України [306] та законами України «Про пресу та інші засоби масової 

інформації» [637], «Про інформацію» [154], «Про телебачення та радіомовлення» 

[220], «Про інформаційні агентства» [638], «Про державну підтримку ЗМІ та 

соціальний захист журналістів» [639]. 
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У той час як вітчизняне законодавство орієнтоване на забезпечення 

діяльності ЗМІ, журналістів, органи управління та контролю у цій сфері фактично 

не можуть перейматися забезпеченням безпеки свідомості населення від 

негативних медіавпливів: законодавство України не передбачає критерії 

недопустимості негативних впливів на свідомість глядацької та слухацької 

аудиторій, навіть не висуває критерії таких впливів, не оцінює їх як негативні чи 

позитивні. 

У сучасних умовах розвитку ЗМК в Україні саме критерії міжнародних і 

національних стандартів криміналізації делінквентних виявів у інформаційному 

просторі мали б впливати на формування політики у мас-медіа, оскільки вони: 

а) не можуть трактуватися інакше, як за формулою кваліфікації, що забезпечує їх 

точність з огляду на презумпцію невинуватості і притягнення до відповідальності 

лише на підставі наявності у діяннях винного ознак складу відповідного злочину; 

б) тягнуть настання найбільш суворого і ефективного, з точки зору виховної і 

попереджувальної функцій, виду юридичної відповідальності – покарання. 

Іншим видом надто популярних суспільно небезпечних проявів у сучасному 

українському інформаційному просторі є популяризація у ЗМІ, зокрема у 

розважальних програмах, таких як серіали, художні фільми та телевізійні шоу, 

сексуальної розпусти, загальнокримінальної злочинності та шахрайств, які 

спонукають певну частину аудиторії до копіювання дій персонажів, вчинення 

подібних дій, що досягається навіюванням. Так, установлений факт про існування 

причиново-наслідкового зв’язку між оглянутими сценами насилля і підвищеною 

агресією поведінки; окремі споживачі медіапродукції імітують поведінку 

телевізійних і кіноперсонажів [593, с. 21]. Уразливість же населення від 

медіавпливів доведена наукою, а тепер визнається і населенням (Додаток Е). 

Умисні шкідливі впливи на свідомість глядацької аудиторії містять 

суспільну небезпечність. Питання їх криміналізації належить до завдань К-Ппз 

ІС. 

Водночас, кримінальна відповідальність має бути передбачена також за 

медіавпливи, які завдають шкоди свідомості населення, групи осіб, навіть якщо 
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дії винних у такій шкоді осіб не можуть характеризуватися умисною формою 

вини, а вчинені з необережності. Особи, які забезпечують канали телебачення та 

радіомовлення, повинні знати, який саме продукт вони розміщують в ефірі, і 

якими можуть бути наслідки його трансляції. 

Суспільно небезпечні діяння, що виникли або трансформувалися під 

впливом можливостей використання ІКТ у ІС і потребують криміналізації в 

умовах розвитку ІС, становлять новітні види традиційних злочинів і суспільно 

небезпечних діянь у ІС і, відповідно, утворюють такі групи: 

1) трансформована злочинність – група злочинів, які можуть вчинюватися 

з використанням дистанційних комунікацій; 

2) кібернетичний тероризм – сукупність дій терористичної спрямованості, 

які здійснюється у спосіб дистанційних комунікацій у кіберпросторі; 

3) кібернетична інтервенція – сукупність агресивних дій у кіберпросторі, 

спрямованих на втручання у спосіб дистанційних комунікацій у внутрішні та 

зовнішні справи держав з метою заподіяння шкоди їх суверенітету або 

належному функціонуванню її керівних органів або основних сфер 

життєдіяльності, а рівно аналогічні дії стосовно впорядкованої діяльності 

міждержавних об’єднань та їх керівних органів; 

4) інформаційна експансія – суспільно небезпечні дії, спрямовані на умисне 

захоплення з метою подальшого використання на свою користь інформаційного 

простору, або значної частини інформаційного простору певної держави, або 

групи держав; 

5) маніпулювання свідомістю населення – умисні впливи на свідомість 

населення або його певної групи, що здійснюється з використанням 

інформаційного простору. 

К-Ппз ІС України повинна забезпечувати криміналізацію суспільно 

небезпечних діянь, що утворюють указані групи злочинності з метою належного 

К-Пз ІС в Україні і убезпечення держави від новітньої злочинності, яка щоденно 

ескалує у ІС України, здебільшого через відсутність належної і ефективної 

протидії таким засобами кримінального права. 
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Кіберзлочинність – група злочинів, які спрямовані на завдання шкоди 

дистанційним комунікаціям та їх складовим у кіберпросторі. Переважно такі 

діяння (за винятком кібертерористичного акту) визначені у Розділі XVI 

Особливої частини КК України, і, відповідно, криміналізації не потребують, 

натомість вимагають посилення пеналізації, оскільки ефективність застосування 

положень норм КК України в частині протидії кіберзлочинності низька, а КК 

України в цій частині фактично не виконує превентивну функцію. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь, що виникли або 

трансформувалися під впливом можливостей комунікативних процесів є: 

соціальна зумовленість криміналізації окремих видів суспільно небезпечних діянь 

на рівні національного законодавства; імплементація у чинне законодавство 

держави міжнародних вимог щодо їх криміналізації. 

2. Із розвитком комунікативних процесів у ІС відбулася трансформація 

низки раніше відомих (традиційних) злочинів та виникли новітні суспільно 

небезпечні діяння. 

3. До суспільно небезпечних діянь, що трансформувалися під впливом 

розвитку ІС, належать безпосередньо діяння, які охоплюються окремими 

складами раніше відомих злочинів, а також злочини терористичної 

спрямованості, що вчиняються у спосіб дистанційних комунікацій.  

3.1. Безпосередньо «трансформовані злочини» – це раніше відомі злочини, 

які можуть вчинюватися з використанням дистанційних комунікацій. До таких 

належать суспільно небезпечні діяння:  

– предметом або засобом вчинення яких, у тому числі альтернативними, є 

інформація (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 114, ст.ст. 132, 145, 159, 168, 212, 212-1, 213, 222-

1, 232, 238);  
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–  предметом яких, у тому числі альтернативним, є знання, як специфічний 

вид інформації (ст.ст.176, 177, 229);  

– предметом або засобом вчинення яких, у тому числі альтернативним, є 

ІКТ (ст.ст. 163, 200, 360);  

– додатковим або факультативним об’єктом злочину є суспільні відносини, 

які утворюють безпеку інформаційного простору (ст.ст. 149,198, 209, 300-304, 

306, 321-1);  

– додатковим або факультативним об’єктом злочину є суспільні відносини, 

які утворюють безпеку інформаційної інфраструктури (ст.ст. 113, 239-244, 251, 

376, 376-1);   

– додатковим або факультативним об’єктом злочину є суспільні відносини, 

які утворюють безпеку свідомості людини (ст.ст. 120, 121, 129, 189, 190, 323, 324, 

345, 346, 350, 355, 398, 377, 405);   

– додатковим або факультативним об’єктом злочину є суспільні відносини, 

які утворюють безпеку свідомості населення (ч. 2 ст. 109, ст.ст. 110,181, 295, 436, 

447). 

3.2. Під кібернетичним тероризмом як явищем доцільно розуміти дії 

терористичної спрямованості, які здійснюються у спосіб використання 

дистанційних комунікацій у кіберпросторі. В умовах розвитку інформаційного 

суспільства наявна соціальна зумовленість застосування кримінальної 

відповідальності за вияви кібертероризму. 

4. Новітні суспільно небезпечні діяння, що виникли в умовах розвитку ІС 

під впливом комунікативних процесів. Їх доцільно об’єднати у такі групи: 

«кібернетичні злочини», «кібернетична інтервенція», «інформаційна експансія», 

«впливи на свідомість населення». 

4.1.  Кібернетичні злочини – група злочинів, які спрямовані на завдання 

шкоди дистанційним комунікаціям та їх складовим у кіберпросторі. Переважно 

такі діяння визначені у Розділі XVI Особливої частини КК України, і, відповідно, 

криміналізації не потребують, натомість вимагають посилення пеналізації. 
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4.2. Під кібернетичною інтервенцією слід розуміти сукупність агресивних 

дій у кіберпросторі, спрямованих на втручання у спосіб дистанційних комунікацій 

у внутрішні та зовнішні справи держав з метою заподіяння шкоди їх суверенітету 

або належному функціонуванню її керівних органів або основних сфер 

життєдіяльності, а рівно аналогічні дії щодо впорядкованої діяльності 

міждержавних об’єднань та їх керівних органів. Такі діяння спрямовуються на 

завдання шкоди інформаційній інфраструктурі держав, життєво важливим сферам 

існування суспільства.  

Діяння, що містять ознаки кібернетичної інтервенції, становлять високу 

суспільну небезпечність функціонуванню держави та суспільства, що зумовлює 

потребу їх криміналізації. 

4.3. Під інформаційною експансією слід розуміти суспільно небезпечні дії, 

спрямовані на умисне захоплення з метою подальшого використання на свою 

користь інформаційного простору, або значної частини інформаційного простору 

певної держави, або групи держав. Переважно такі дії вчиняються з метою 

подальшого використання інформаційного простору для здійснення 

психологічних впливів на свідомість населення в процесі дистанційних масових 

комунікацій, ведення інформаційних війн. Останні можуть вестися шляхом 

здійснення певного виду інформаційних впливів, які поділяються на: 

психогенний, психотропний, психоаналітичний, кожний з яких наділений 

власними особливостями впливу на свідомість, але характеризуються суспільною 

небезпечністю уражень населення і завдання шкоди суспільству та державі.  

Умисні дії, які містять ознаки інформаційної експансії, характеризуються 

суспільною небезпечністю, оскільки створюють загрозу втручання у 

інформаційний простір держави, безпека якого є інформаційною безпекою 

держави. Криміналізація таких умисних діянь в умовах ІС необхідна. 

4.4. Маніпуляції свідомістю населення – група умисних суспільно 

небезпечних діянь, спрямованих на спонукання індивідів, певної групи, а також 

населення до ухвалення рішень та вчинення дій поза власним свідомим 

контролем: участі у екстремістських діях, у релігійних сектах деструктивної 
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направленості (культах, рухах, церквах тощо) та шахрайських фінансових 

утвореннях (фінансових пірамідах). 

5. К-Ппз ІС України повинна забезпечувати криміналізацію суспільно 

небезпечних діянь, що утворюють указані групи злочинності з метою належного 

К-Пз ІС в Україні і убезпечення держави від новітньої злочинності, яка щоденно 

ескалує у ІС України, здебільшого через відсутність належної й ефективної 

протидії таким засобами кримінального права. 

6. Трансформовані злочини можуть вчинюватися у спосіб дистанційних 

комунікацій. Хоча у більшості окреслених складів вказаний спосіб не є 

кваліфікуючою ознакою, і, відповідно, теоретично охоплюється складами таких 

злочинів, його врахування сьогодні теорією кримінального права необхідно. 

7. Вчинення злочину у спосіб дистанційних комунікацій обтяжує вину. 

Відтак вчинення злочину у таких спосіб повинно враховуватися під час 

призначення покарання як обставина, що обтяжує останнє. 

1.1. Вчинення злочину у спосіб використання дистанційних комунікацій 

впливає на ступінь суспільної небезпечності діяння. Підвищена суспільна 

небезпечність вчинення злочину у спосіб дистанційних комунікацій 

обумовлюється: можливістю масового, «пучкового» спрямування посягання на 

низку об’єктів одночасно (зокрема, у разі використання ЗМІ, Інтернет); технічною 

допустимістю масового спрямування посягань, що можуть одночасно 

здійснюватися різними, у тому числі віддаленими один від одного суб’єктами; 

вчинення діянь у подібний спосіб усуває необхідність фізичного перебування у 

місці спрямування діяння (наприклад, місці знаходження предмету злочину), 

внаслідок чого не лише ускладнюється в подальшому розшук злочинця, а й 

спрощується сам механізм вчинення, зокрема, можливість скористатися 

результатами злочинної діяльності (наприклад, отримання доступу до 

персональних даних з віддаленого сервера); істотним підвищенням швидкості 

вчинення діяння; можливістю передавання функцій виконавця у разі 

незакінченого замаху іншій особі, внаслідок чого злочин може закінчуватися 

іншими співвиконавцями, або вчинюватися циклічно. 
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8. Під змовою про спільне вчинення злочину розуміються комунікації між 

двома осудними особами, які досягли віку кримінальної відповідальності, з метою 

домовленості, узгодження дій, розробки планів, спрямованих на реалізацію 

наміру на спільне вчинення злочину. 

9. Урахування способу вчинення дистанційних комунікацій за готування 

до вчинення злочину не може вважатися обтяжуючою покарання обставиною, 

якщо саме діяння, яке містить ознаки об’єктивної сторони  складу злочину, 

вчинене не у такий спосіб. Під час вчинення замаху на злочин у спосіб 

дистанційних комунікацій діяння винного слід кваліфікувати як відповідний 

(закінчений або незакінчений) замах на вчинення відповідного злочину у спосіб 

дистанційних комунікацій. 
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РОЗДІЛ 4 

 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

 

4.1 Відображення доктрини кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні у Концепції кримінально-правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні  

 

Доктрина К-Ппз ІС є системою тактичних і стратегічних заходів, спрямованих 

на належну розробку, своєчасне запровадження та ефективну реалізацію норм 

матеріального кримінального права, на убезпечення дистанційних комунікацій та 

суспільних відносин, що здійснюються за їх посередництва, свідомості, а також 

інформації, знань та ІКТ від суспільно небезпечних посягань у ІС. Поділяючись 

на міжнародну та національну, вона зобов’язана своєчасно і неухильно 

додержуватися міжнародних вимог, але діяти насамперед у національних 

інтересах, оскільки є напрямом [283, с. 14] діяльності останньої.  

2007 р. Основними засадами розвитку ІС України [31] була зроблена 

перша спроба дати концептуальне визначення і задати відповідні напрями 

розвитку національного сегменту ІС. Основним пріоритетом було визначене 

прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і 

спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би 

створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині 

повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 

розвиткові та підвищуючи якість життя. Згодом саме ці напрями були 

конкретизовані з точки зору практичного їх виконання на рівні Плану заходів з 

виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [223] та проекту 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (2012 р.) [33].  
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У цілому Основні засади розвитку ІС України [31] можна 

охарактеризувати як саме концепцію розвитку ІС, оскільки цей документ має явно 

декларативний характер і не визначає актуальні і конкретні завдання, зокрема 

стосовно убезпечення розвитку ІС в державі від протиправних посягань. Ці 

основні напрями вказують на суспільні відносини, що потребують особливої 

уваги К-Ппз ІС у частині їх убезпечення від суспільно небезпечних посягань. 

З огляду на зміст п. 2 Основних засад розвитку ІС України 2007 р. КМ 

України був зобов’язаний: розробити механізм реалізації завдань щодо розвитку 

ІС в Україні на 2007–2015 роки; підготувати та подати на розгляд ВР України 

пропозиції щодо внесення змін до законів України, які очевидні із закону; у 

шестимісячний строк з дня набрання чинності законом упорядкувати свої 

нормативно-правові акти відповідно до закону. 

Очевидно, що на момент прийняття Основних засад розвитку ІС України 

передбачалася плідна робота серед законодавців і науковців з метою 

удосконалення чинного законодавства з уваги на потреби ІС. Так, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 

виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [223], було 

постановлено: п. 13 – розробити проекти Інформаційного кодексу України, Закон 

України «Про електронну комерцію»; п. 14 – розробити проекти законів про 

внесення змін до законів України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» [640]; «Про видавничу справу» [641], «Про інформаційні 

агентства» [638] та «Про звернення громадян» [412]. Переважно вони були 

реалізовані разом з іншими вимогами. Натомість, жодне нововведення або його 

вимоги у зазначеному акті щодо регулювання суспільних відносин у ІС не 

стосувалися питань убезпечення інформаційного простору та кіберпростору, 

свідомості, спілкування, дистанційних комунікацій та їх складових від новітніх 

суспільно небезпечних посягань. Жодні розпорядження щодо здійснення 

наукових розробок безпечного розвитку ІС указаним актом також не надавалися. 
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Первині політичні дії, які визначають пріоритетні напрями, формують 

суспільні відносини, і, у разі відсутності правових норм, що коригують розвиток 

останніх, такі суспільні відносин стають невпорядкованими, не регулюються у 

своїй динаміці правовими приписами ані міжнародного, ані національного 

характеру, що призводить до хаосу. Виважені політичні і політико-правові 

рішення забезпечують ефективне регулювання цього процесу і спрямування його 

у потрібному руслі. 

Сьогодні, в умовах майже невпорядкованого розвитку ІС в Україні, 

низької ефективності норм, які мали б регулювати відносини у ІС, стану аномії 

суспільства, зміни системи цінностей, а також у зв’язку з уразливістю від 

суспільно небезпечних посягань інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, свідомості індивіда та населення, безпеки спілкування, державі 

потрібна ефективна і дієва Концепція К-Пз ІС. 

К-Ппз ІС у сучасних умовах має здійснюватися на всіх платформах, бути 

принциповою та послідовною у вирішенні власних завдань і створенні належних 

кримінально-правових основ діяльності політики у сфері боротьби зі злочинністю 

у ІС. Вона має ґрунтуватися на результатах кримінально-правового 

прогнозування, а реалізовуватися у відповідному К-Пз. 

Доктрина К-Ппз ІС як дієвого механізму держави повинна охоплювати, 

поряд із основними ідеями, вченнями і дефініціями, принципи формування і 

подальшого удосконалення концепцій реалізації. Концепція відповідної К-Пп 

повинна створюватися як стратегічний акт, що формує норматину основу 

кримінально-правової охорони суспільних відносин у ІС. 

Концепція К-Пз ІС як стратегічний акт К-Ппз ІС не може сприйматися у 

відриві від наукової доктрини. У зв’язку з цим О. М. Бібік наголошує на тому, що 

під час розробки сучасних концепцій К-Пп необхідно «переглянути ряд положень, 

які не враховують сучасний рівень гуманітарних знань» [283, с. 16], а це в умовах 

ІС без міжгалузевих досліджень зробити неможливо. Доктрина К-Ппз ІС 

ґрунтується на доктрині К-Пп, і, безумовно, на доктрині ІС. Концепція ж К-Пз ІС, 

особливо в умовах кризи [642, с. 19], має бути тією частиною К-Ппз ІС, яка 
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повинна втілювати доктринальні вчення стосовно особливостей убезпечення 

інформаційного простору в умовах ІС. Концепція К-Пп, як влучно зазначає 

О. М. Бібік, повинна закріплювати зрозумілі критерії, на які повинен зважати 

законодавець під час визначення злочинності діянь [283, с. 17]. 

В. Я. Тацій та В. І. Борисов зазначають, що «Розробка і прийняття 

стратегій, концепцій, програм та планів» є формами реалізації політики у сфері 

боротьби зі злочинністю [310, с. 430], і це повністю правильні тези. Концепції 

політики у сфері боротьби зі злочинністю охоплюють все коло концепцій 

складових такої політики, зокрема К-П. Відповідно, Концепція К-Пз ІС також 

становить типовий акт, що є формою реалізації політики у сфері боротьби зі 

злочинністю у ІС.  

Як зазначалося, доктринальному рівню К-Пп, що передує 

концептуальному, притаманні формування основних підходів, ідей та дефініцій, 

які безпосередньо характеризують К-Пп. Вони первинні. Отже, саме на основі 

доктрини К-Ппз ІС має ґрунтуватися наступний етап її реалізації – 

концептуальний (концептуальна платформа наукового рівня). Саме він є тією 

ланкою, яка пов’язує правову доктрину з її запровадженням, реалізацією, 

вивченням, удосконаленням.  

Розглянемо ще раз основні дефініції чинників К-Ппз ІС з метою 

визначення підходів до формування Концепції К-Пз ІС як стратегії К-Пп. 

Об’єктом К-Ппз ІС є суспільні відносини, що утворюють безпеку від 

суспільно небезпечних посягань суспільних відносин, що здійснюються у спосіб 

дистанційних комунікацій. Предметом – стратегічні і тактичні заходи, спрямовані 

на убезпечення інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, 

свідомості та дистанційних комунікацій, інформації, ІКТ та знань від суспільно 

небезпечних посягань засобами кримінального права. Концепція К-Пз ІС повинна 

бути документом, який сприймає інформаційний ресурс, знання, технології, 

свідомість та право на спілкування як цінності, усвідомлює їх уразливість у ІС і 

забезпечує належне забезпечення вказаних ресурсів і цінностей від суспільно 

небезпечних посягань у ІС. 
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Концепція К-Пз ІС України має бути базовим актом К-Ппз ІС, яким 

визначається, спрямовується і впорядковується ефективне К-Пз позитивної 

динаміки у державі суспільних відносин, притаманних ІС, і повною мірою має 

відповідати Закону України про Основні засади розвитку ІС України. Така 

Концепція має реалізувати одне з головних завдань цього Закону: розробку 

механізмів забезпечення ефективного і безпечного розвитку ІС в Україні і 

убезпечення ІС України від посягань на його цінності та ресурси. Метою К-Ппз 

ІС є убезпечення інформаційного простору від суспільно небезпечних посягань, 

характерних для ІС. Однак мета К-Пз ІС має мати більш прикладний характер – 

конкретизуватися саме у меті відповідного К-Пз. 

Зважаючи на це, головною метою Концепції К-Пз ІС в Україні має 

визнаватися досягнення кримінально-правовими засобами стану безпеки 

дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що здійснюються з їх 

використанням, від суспільно небезпечних посягань у інформаційному просторі, а 

також позитивної динаміки ІС в Україні. 

Відтак завдання Концепції К-Пз ІС у державі мають спрямовуватися на 

досягнення вказаної мети. Вони повинні охоплювати низку заходів, реалізація 

яких призводитиме до досягнення вказаного рівня безпеки, стримуватиме 

збільшення новітньої злочинності, що посягає на ресурси і цінності ІС, зокрема на 

свідомість і спілкування. Однак для визначення завдань К-Пз ІС, насамперед слід 

повернутися до основних стадій К-Пз у цілому, яке, як доводить практика, 

сьогодні є достатньо хаотичне, і, через це має низький ступінь ефективності під 

час застосування. 

Оскільки реалізація завдань національної К-Пп здійснюється на основі 

принципів, які були сформовані вище, і є системоутворювальним фактором у К-

Пз ІС. 

Перший – принцип нормативного визначення кола злочинів. Він повинен 

реалізовуватися з огляду на визначення відповідності покарання тяжкості 

вчиненого діяння та небезпеки такого діяння у суспільстві. Цей принцип стосовно 

певних діянь розпочинає втілюватися на етапі кримінально-правового 
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прогнозування та/або потреби імплементації, зумовленої міжнародними 

вимогами, і реалізується у нормах закону про кримінальну відповідальність. 

Він полягає у всебічному і повному професійному та політичному 

визначенні й закріпленні на рівні закону про кримінальну відповідальність як 

злочинів тих суспільно небезпечних діянь, соціальна зумовленість суспільної 

небезпечності яких виникає в умовах розвитку ІС. 

Принципи забезпечення індивідуалізації покарання, притягнення до 

відповідальності лише винних у вчиненні злочинів традиційні і не потребують 

додаткового дослідження з точки зору особливостей їх сприйняття у ІС. Ці 

теоретичні класичні принципи і К-Пп, і кримінального права не змінюються.  

Принцип економії кримінальної репресії, шляхом передбачення інституту 

кримінального проступку та певною мірою декриміналізації в умовах 

трансформації суспільних відносин є надто актуальним, а зважаючи на реформи 

кримінальної юстиції [643] і удосконалення чинного закону про кримінальну 

відповідальність, застосування в Україні інституту кримінального проступку. Цей 

принцип стосується також міжнародних вимог криміналізації і декриміналізації 

таких діянь, які втратили суспільну небезпечність, або трансформувалися у іншу 

форму і потребують криміналізації у інший спосіб – рекриміналізації. 

Принцип відповідності національної К-Пп напрямам відповідної 

міжнародної політики у сфері розвитку ІС у глобальному масштабі виступає 

головним принципом і міжнародної, і національної К-Пп, і, відповідно, К-Пз ІС. 

Водночас питання своєчасного підписання, ратифікації та імплементації у чинний 

закон про кримінальну відповідальність вимог актів міжнародної К-Пп є одним із 

найболючіших аспектів вітчизняного К-Пз ІС. Україна порівняно своєчасно бере 

зобов’язання на рівні міжнародної політики у цій сфері, однак надто повільно, 

інколи з розривами від підписання до ратифікації у п’ять і більше років, приймає 

відповідні акти, які проходять важкий шлях імплементації. Остання також може 

тривати роками, і положення норм, що імплементуються, встигають застаріти ще 

до включення їх у КК України. 
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Динаміка суспільних відносин у ІС не допускає повільне реагування на 

міжнародні вимоги криміналізації. Суспільно небезпечні діяння трансформуються 

паралельно з виникненням будь-яких нових технічних рішень, використання яких 

полегшує вчинення злочинів або надає можливість вчинення раніше невідомих. 

Це викликає занепокоєння, адже Україна претендує на гідне місце у світовій 

спільноті, водночас залишається територією витоків новітньої злочинності. 

Прикладом цьому може слугувати одне з перших місць України серед 

виготовлення та поширення в Internet дитячої порнографії, розміщення в Internet 

порнографічного продукту, вербування через Internet, зокрема соціальні мережі, 

дівчат для вивозу їх за кордон, у сексуальне рабство, торгівля ліками через 

Internet, розбещення неповнолітніх в Internet тощо. Щодо деяких із цих суспільно 

небезпечних діянь Україна посідає перші місця в світі, про що йшлося раніше. 

Тому принцип відповідності національної К-Ппз ІС напрямам відповідної 

міжнародної політики має полягати у своєчасному ухваленні політичних рішень 

щодо підписання, ратифікації та імплементації у вітчизняний закон про 

кримінальну відповідальність вимог міжнародних політико-правових актів, 

якими регулюються і кримінально-правові відносини, і визначення та тлумачення 

предметів, осіб і явищ, посягання на які актуалізуються під впливом розвитку ІС 

у світі. 

Як зазначалося вище, К-Ппз ІС, формуючи відповідне К-Пз, має 

ґрунтуватися на стратегічних рішеннях, що базуються на висновках кримінально-

правового прогнозування. Отже, Концепція К-Пз ІС України повинна відображати 

державне ставлення до комплексного послідовного запровадження і реалізації 

всіх етапів дії і К-Пп, і реалізації її, адже лише їх гармонічність зумовлюватиме 

ефективну протидію суспільно небезпечним діянням, які посягають на ресурси та 

цінності ІС у державі. Також сприйняття наслідку як структурованого процесу, 

що поєднає і відобразить науковий, політичний підходи, реалізуючи їх у самому 

К-Пз, дасть змогу не лише правильно сформулювати поставлені завдання, а й 

одразу виділити їх послідовність, адресність і відповідальність за їх виконання. 
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Зокрема, концептуальне відображення послідовних етапів К-Пз ІС в 

Україні даватиме змогу сприймати в подальшому Концепцію К-Пз ІС України як 

поєднання і закріплення на нормативному рівні ланцюгу послідовних 

обов’язкових структурних компонентів, демонструватиме механізми взаємодії 

наукового, політичного і практичного підходів у реалізації убезпечення ІС від 

протиправних суспільно небезпечних посягань. 

Сьогодні необхідне відображення саме у Концепції К-Пз ІС в Україні 

запровадження необхідних складових К-Пз, їх транслітерація як єдності 

послідовних комплексних заходів, спрямованих на досягнення в Україні реалізації 

сучасних стратегій К-Ппз ІС, а також норм матеріального кримінального права з 

метою забезпечення в Україні безпеки всіх видів суспільних відносин, що 

здійснюються за посередництва дистанційних комунікацій. 

Зважаючи на необхідність послідовності у здійсненні комплексного К-Пз 

ІС, можна виділити три основні внутрішньодержавні завдання, що 

реалізовуватимуться поетапно: 

1) на етапі кримінально-правового прогнозування – здійснення 

аналітичних наукових заходів для визначення необхідних напрямів, заходів, засобів 

і механізмів убезпечення основних ресурсів та цінностей ІС від суспільно 

небезпечних посягань засобами політики у сфері боротьби зі злочинністю, К-Пп і 

кримінального права; 

2) на етапі прийняття рішень національною К-Ппз ІС – ухвалення 

стратегічних рішень щодо оцінки, обрання та запровадження актів 

міжнародної К-Ппз ІС і результатів вітчизняного кримінально-правового 

прогнозування у вітчизняному законі про кримінальну відповідальність; 

3) на етапі реалізації К-Пз ІС – реалізація стратегічних рішень 

національної К-Ппз ІС у нормах закону про кримінальну відповідальність та його 

поточне удосконалення з огляду на результати кримінально-правового 

прогнозування. 

Указані три етапи не можуть бути реалізовані без виконання 

додаткових завдань, що виступатимуть допоміжними, але не другорядними, а 
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ймовірніше – супутніми щодо трьох базових, наведених вище. До таких завдань 

повинні належати: 1) державне сприяння, підтримка і забезпечення розвитку 

кримінально-правового прогнозування у галузі К-Пз ІС; 2) запровадження 

державної політики у галузі міжнародних обмінів науковцями та фахівцями у 

частині кримінально-правового прогнозування, які працюють у галузі К-Пз ІС; 

3) запровадження активної державної політики ініціювання актів міжнародної 

К-Ппз ІС відповідно до напрацювань вітчизняних учених у межах кримінально-

правового прогнозування на міжнародній арені; 4) розробка актів міжнародної 

К-Ппз ІС, своєчасне підписання, ратифікація та імплементація таких актів; 

5) цілеспрямоване сприяння реалізації актів К-Ппз ІС на рівні законодавства та 

підзаконних актів. 

Повертаючись до визначення базових завдань Концепції К-Пз ІС в 

Україні, слід акцентувати на необхідності реалізації цих базових завдань з огляду 

на завдання міжнародної та зовнішньої національної К-Пп України, до яких 

належать, як зазначалося раніше: 

1) визначення основних напрямів розвитку ресурсів, аналіз дійсних і 

прогнозування потенційних загроз та можливості переростання їх у впливи і на 

внутрішньому, і на міжнародному рівнях, з метою забезпечення своєчасного 

виявлення і криміналізації суспільно небезпечних діянь, які перешкоджають 

розвитку суспільства, належному функціонуванню всіх його життєво важливих 

сфер і безпеці громадян; 

2) ефективне протистояння загрозам інформації, знанням та ІКТ та тим 

загрозам, які містять розвиток указаних ресурсів і можливість їх використання у 

злочинних цілях; приділення достатньої уваги спрямування К-Пз безпеки 

існування всіх сфер діяльності людини, у яких беруть участь ресурси ІС; 

3) криміналізація суспільно небезпечних діянь, які визначені у актах 

міжнародної К-Пп або очевидні з їх змісту; 

4) в умовах розвитку ІС держави як сегменту розвитку глобального ІС такі 

рекомендації міжнародної К-Пп безумовні, мають своєчасно прийматися і 

імплементуватися у законодавство. Саме вони виступають напрямами 
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міжнародної К-Пп, які спрямовують відповідну національну політику держав у їх 

подальших діях на убезпечення розвитку ІС у державі; 

5) аналізуючи напрями міжнародної К-Пп і проголошені вимоги 

міжнародної спільноти, держави повинні також і самостійно розробляти 

національні політико-правові заходи К-Ппз ІС та втілювати необхідні засоби 

національного реагування, які, у разі їх ефективності, також можуть ставати 

еталонними і для інших держав, у яких спостерігаються подібні проблеми, і в 

подальшому, у разі доведення їх ефективності, можуть бути застосовані на 

міжнародному рівні. 

У наведеній конструкції також необхідно передбачати завдання, якими 

реалізовуватимуться два з основних завдань К-Пп узагалі, а саме: 

1) криміналізація суспільно небезпечних діянь шляхом імплементації у КК 

України вимог актів міжнародної К-Ппз ІС та її основних напрямів; 

2) криміналізація суспільно небезпечних діянь, суспільна небезпечність яких 

виникла або актуалізувалася в умовах розвитку ІС на підставі встановлення 

соціальної зумовленості криміналізації, що доведена висновками кримінально-

правового прогнозування. 

З метою концептуального визначення і відповідного сприйняття вказаних 

завдань, слід їх ієрархічно об’єднати, відповідно до їх загального значення та 

послідовності реалізації. Крім того, у визначенні вказаних завдань необхідно 

додати конкретні завдання протистояння певним видам суспільно небезпечних 

посягань, що трансформуються або виникають у ІС, а також висвітлити завдання 

щодо убезпечення ресурсів і цінностей, притаманних ІС. Визначаючи загальні 

завдання послідовно: від реалізації внутрішніх завдань К-Пз України на 

міжнародній арені до відповідних на національному рівні, автор вважає за 

необхідне сформувати загальний перелік вказаних завдань так [95, c. 303]: 

1. Ефективне протистояння загрозам інформації, знанням та ІКТ та тим 

загрозам, які містить розвиток указаних ресурсів і можливість їх використання у 

злочинних цілях; приділення достатньої уваги спрямування К-Пз безпеки 

дистанційних комунікацій, свідомості та спілкування. 
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2. Визначення основних напрямів розвитку ресурсів та цінностей ІС, 

поточний аналіз дійсних і прогнозування потенційних загроз та можливості 

переростання їх у впливи і на внутрішньому, і на міжнародному рівнях, з метою 

забезпечення своєчасного виявлення і криміналізації суспільно небезпечних 

діянь, які перешкоджають розвитку суспільства, належному функціонуванню всіх 

його життєво важливих сфер і безпеці громадян. 

3. Своєчасне реагування держави на акти міжнародної К-Ппз ІС; 

4. Активна участь держави у міжнародній кримінально-правовій політиці 

у сфері забезпечення розвитку ІС; 

5. Національний аналіз і розробка правових засобів К-Пз та їх ефективна 

реалізація (Додаток К). 

Інформаційний простір України, як національний сегмент глобального 

інформаційного простору уразливий від суспільно небезпечних посягань, що 

вчиняються через ІКТ (КС, Internet, ЗМІ, телекомунікації тощо), оскільки 

вчинення їх не обмежено кордонами, і відповідно, як джерело вчинення суспільно 

небезпечних посягань на ресурси і цінності ІС, небезпечний для глобального ІС. 

Важливим і на етапі формування, і під час реалізації Концепції К-Пз ІС в 

Україні є визначення основних напрямів розвитку національного сегменту ІС, 

зважаючи на загальні напрями розвитку глобального ІС. 

Необхідне урахування саме національних інтересів під час формування 

пріоритетних напрямів, яке має відбуватися з огляду не лише на рівень розвитку 

ІС у державі, а й на ті позитивні й негативні напрями, які ситуативно 

сформувалися внаслідок попереднього нехтування необхідністю ефективного 

правового забезпечення розвитку ІС у державі. 

Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного сегменту ІС є у такому 

випадку напрямами, що утворюють і спрямовують суспільні відносини, які і 

підлягають правовому забезпеченню, зокрема К-Пз, що має бути відображено у 

Концепції К-Пз ІС в Україні (Додаток К). 

Основними засадами розвитку ІС України встановлено: «сприяння кожній 

людині на засадах широкого використання сучасних ІКТ можливостей 
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створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, 

виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій 

потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку держави 

на основі цілей і принципів, проголошених Організацією Об'єднаних Націй, 

Декларацією принципів та Планом дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на 

вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 р.; 

Туніс, листопад 2005 р.) та Постанови ВР України від 1 грудня 2005 р. «Про 

Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного 

суспільства в Україні» [31]. Це завдання має повною мірою реалізовуватися у 

Концепції К-Пз ІС, насамперед у частині створення безпеки доступу та 

користування всіма перевагами ІС.  

Суб’єктами, які визначають на міжнародному рівні вектори розвитку 

правового забезпечення, є міжнародні організації, що об’єднують всі держави 

світу, та їх керівні органи: ООН, Генеральна асамблея ООН, ОБСЄ, Рада ОБСЄ і 

т. д. До компетентних щодо визначення векторів розвитку правового забезпечення 

міждержавних об’єднань належать відповідні міждержавні об’єднання та їх 

керівні органи: ЄС, РЄ, КМ РЄ, НАТО, Рада НАТО, ГУАМ та Рада ГУАМ, СНД 

та Рада СНД та інші, відповідно до компетенції. 

Здійснення національних політико-правових заходів щодо забезпечення 

реалізації міжнародних, ратифікація останніх, а також синтез відповідних суто 

правових заходів і засобів покладається на відповідні суб’єкти у середині держав, 

якими виступають відповідні органи.  

Отже, завершуючи аналіз суб’єктів генерації політико-правових та суто 

правових заходів і засобів, підкреслимо, що політико-правові заходи, спрямовані 

на здійснення правового забезпечення глобального суспільства, генеруються 

міжнародними організаціями, а також керівними органами таких організацій, які в 

межах своєї компетенції повноважні на синтезування таких заходів і засобів. 

Національні органи влади держав-учасниць відповідних міжнародних організацій 

зобов’язані виконувати регламентовані міжнародною організацією, до якої вони 

належать, вимоги щодо здійснення суто правових заходів на національному рівні. 
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Інші держави повинні вживати політико-правових заходів: приєднатися до 

відповідного акта або відмовитися, а також у разі приєднання – вжити 

відповідних суто правових заходів і засобів на території власної держави. 

Міжнародні організації та їх компетентні керівні органи здійснюють 

міжнародні політико-правові заходи, визначаючи основні вектори потенційного 

відображення таких у суто правових інноваціях держав. Компетентні органи 

державної влади держав-учасниць відповідних міжнародних організацій можуть 

здійснювати виключно суто правові заходи та засоби правового забезпечення, 

відповідно до векторів політико-правового забезпечення міжнародних 

організацій, членами яких такі держави є. 

Компетентні органи інших держав вільні у волевиявленні щодо прийняття 

умов міжнародних організацій, у членстві яких вони не перебувають, натомість, у 

разі здійснення ними національних політико-правових заходів щодо приєднання 

до певних міжнародних політико-правових актів таких організацій, вони 

обов’язково виконують вимоги таких актів шляхом реалізації заходів суто 

правового забезпечення на національному рівні. 

Суб’єктами розробки національних політико-правових заходів правового 

забезпечення у частині реалізації міжнародних політико-правових заходів 

правового забезпечення можуть виступати компетентні органи державної влади 

лише держав, які не є учасниками відповідних суб’єктів генерації міжнародних 

політико-правових заходів. Суб’єктами розробки заходів і засобів правового 

забезпечення на національному рівні є винятково компетентні органи держав, які 

діють у межах конституційних повноважень або відповідно до визначення їх 

компетенції на рівні законодавства або підзаконних актів. 

Важливим є питання визначення суб’єктів К-Ппз ІС. Такі суб’єкти, 

відповідно до сфери компетенції у межах реалізації конституційних повноважень 

щодо ухвалення стратегічних рішень, а також такі, які своїми діями мають 

безпосередньо здійснювати заходи К-Пп, мають бути визначені відповідно до 

чинних конституційних, політико-правових та інших нормативних актів держави. 
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Як зазначалося, суб’єкти К-Пп та К-Пз можуть бути умовно поділені на 

три групи за послідовністю дій: 1) суб’єкти розробки та вжиття тактико-

стратегічних заходів К-Пп щодо відповідного К-Пз; 2) суб’єкти реалізації К-Пп – 

суб’єкти запровадження безпосередньо К-Пз; 3) суб’єкти реалізації К-Пз – 

суб’єкти забезпечення ефективності К-Пп. 

Визначеними Конституцією України [306; 644] суб’єктами владних 

повноважень у сфері запровадження політичних стратегічних заходів є Верховна 

Рада України та Президент України, а також КМУ, у випадках, передбачених 

п.п. 1, 2, 4, 7, 9, 10 ст. 116 Конституції України. Відтак, суб’єктами розробки та 

ухвалення стратегічних рішень К-Пп в Україні, відповідно до Конституції, 

визнаються ВР України, Президент України та КМ України.  

Безпосереднім суб’єктом реалізації К-Ппз ІС (її відображення у КК 

України) є винятково Верховна Рада України. Участь у реалізації К-Ппз ІС мають 

брати також суб’єкти здійснення кримінально-правового прогнозування в частині 

формування норм КК України, їх модернізації та гармонізації за імплементації. 

Останні мають визнаватися учасниками реалізації К-Ппз ІС, і їх ґрунтовна 

наукова позиція має враховуватися законодавцем. Аналогічна ситуація повинна 

виникати в демократичному суспільстві і під час лобіювання. Так, інститути 

громадянського суспільства, що висувають свої активні позиції щодо К-Ппз ІС на 

стадії обговорення, мають враховуватися законодавцем за прийняття 

безпосередніх актів К-Пз ІС. 

Зважаючи на ухвалення 2008 р. Україною рішення на проведення реформи 

кримінальної юстиції, яке ґрунтується на Концепції реформування кримінальної 

юстиції та правоохоронних органів [643] (далі – Концепція реформування 

кримінальної юстиції), доцільно визначати суб’єктів здійснення поточного і 

потенційного К-Пз з уваги на зазначений акт. 

Відповідно до абз. 4 п. 4.1 Концепції реформування кримінальної юстиції 

України, до органів досудового слідства повинні належати: національна поліція у 

системі МВС, фінансова поліція у системі Мінфіну, військова поліція у системі 

Міноборони, слідчий підрозділ Служби безпеки України та спеціально утворений 
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антикорупційний орган. Отже, це – безпосередні суб’єкти реалізації К-Пз на стадії 

проведення досудового слідства. 

Відповідно до загальносвітових тенденцій та стратегічного рішення 

України щодо запровадження надбань ІС, підслідність зазначених органів має 

поширюватися також і на всі суспільно небезпечні діяння у інформаційному 

просторі, якщо такі криміналізовані. Доречно зазначити, що з огляду на 

потенційну реформу кримінальної юстиції в Україні та Основні засади розвитку 

ІС України, динаміку злочинності у ІС, до суб’єктів реалізації К-Пз ІС на рівні 

досудового слідства мають належати всі органи досудового слідства, а градація їх 

підслідності має здійснюватися за сферою спрямування суспільно небезпечного 

посягання. 

Єдиним органом, на який в межах проекту Концепції реформування 

кримінальної юстиції покладаються функції: 1) нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять досудове розслідування; 2) кримінального 

переслідування особи, зокрема висунення обвинувачення, процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням і складання обвинувального акта; 

3) підтримання державного обвинувачення в суді; 4) нагляду за додержанням 

законів органами та установами, які виконують судові рішення у кримінальних 

справах, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов'язані з 

обмеженням особистої свободи громадян, відповідно до пп. 4.3.1. є прокуратура 

України (система органів прокуратури). Повною мірою це стосується і дії 

прокуратури в межах К-Ппз ІС. Органи прокуратури також повною мірою 

повинні входити до суб’єктів реалізації К-Пз ІС. 

Це ж стосується і судової системи України, оскільки функція здійснення 

правосуддя належить виключно судам відповідно до ч. 1 ст. 124 Конституції 

України. До суб’єктів реалізації К-Пз ІС (як і суб’єктів реалізації К-Пз узагалі) 
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слід віднести органи держави, на які покладається функція здійснення 

кримінального провадження71. 

Ухваленню та безпосередній реалізації засобів К-Пз передує стадія 

розробки таких заходів, яка формується на основі відповідних рішень К-Пп 

держави [98, с. 201]. Відповідні засоби К-Пз мають бути розроблені відповідними 

органами, компетентними щодо оцінки та безпосереднього створення проектів з 

удосконалення засобів К-Пз. Така функція не частково охоплюється правом 

законодавчої ініціативи, а й сягає за її межі. Відповідно до Концепції 

реформування кримінальної юстиції, наприклад, така функція належить керівним 

органам відповідних суб’єктів досудового слідства. Так, відповідальність за 

розробку та реалізацію державної політики у сфері правопорядку та боротьби зі 

злочинністю, зокрема К-Пп, згідно з п. 4.4 Концепції реформування кримінальної 

юстиції, закріплюється за МВС України. Відповідно до п. 4.5 цієї Концепції, 

вимагається передача повноважень щодо проведення досудового розслідування 

податкових, фінансових і митних злочинів і кримінальних (підсудних) проступків 

податковій міліції як самостійному органу в системі Міністерства фінансів 

України. Державна політика у сфері протидії вказаним злочинам має покладатися 

на Міністерство фінансів України. У системі Збройних Сил, відповідно до п. 4.6 

цієї ж Концепції, вимагається утворити військову поліцію, покликану 

здійснювати запобігання, виявлення, розкриття злочинів і розслідування 

кримінальних справ проти встановленого порядку несення військової служби. 

Відповідно до визначеного підпорядкування, з урахуванням повноважень 

військової міліції, визначених раніше, заходи К-Пп та кримінально-правового 

забезпечення у сфері військових злочинів мають розроблятися Міністерством 

оборони України. 

Окремо слід розглядати два органи реалізації К-Пз ІС, підпорядкування 

яких не визначено у Концепції реформування кримінальної юстиції, а саме: 

слідчий підрозділ СБ України та спеціально утворений антикорупційний орган. 

                                                      
71Адвокатура як інститут, спрямований на захист від обвинувачення в кримінальному процесі, на 

може сприйматися як суб'єкт реалізації кримінально-правового забезпечення, оскільки функціонально 

останнє належить її контрагентам у процесі [645]. 
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Відповідно до п. 4.7 аналізованої концепції, СБ України у сфері кримінальної 

юстиції може здійснювати досудове розслідування злочинів проти національної 

безпеки, щодо тероризму та окремих злочинів проти миру, безпеки людства і 

міжнародного правопорядку, а також властивими їй заходами надавати допомогу 

органам кримінальної юстиції в розслідуванні інших злочинів. У п. 4.8 Концепції 

реформування кримінальної юстиції України здійснення ефективної державної 

політики у сфері протидії корупції потребує функціонування в системі органів 

кримінальної юстиції спеціалізованого антикорупційного органу та 

спеціалізованих підрозділів в інших органах досудового розслідування. 

Підпорядкування такого органу у цитованій Концепції не визначено. Вірогідно, 

що законодавцем передбачене його спеціальне підпорядкування безпосередньо 

Президенту України, аналогічно до системи органів СБ України. 

У такому випадку органом, яким здійснюється розробка стратегічних 

заходів К-Пп, є Президент України, а також РНБО України, як підпорядкований 

Президентові орган, діяльність якого охоплює розробку політико-правових 

стратегічних напрямів політики держави [646; 647]. 

Відповідно до Конституції та змісту Концепції реформування 

кримінального судочинства до суб’єктів розробки стратегічних і тактичних 

заходів К-Ппз ІС слід відносити МВС України, Міністерство фінансів України, 

Міністерство оборони та РНБО України, у межах своїх повноважень. 

Однак сьогодні зазначене коло суб’єктів не повною мірою охоплює весь 

спектр потреб К-Ппз ІС України, адже, як зазначалося, завдання К-Ппз ІС 

спрямовані на забезпечення безпеки від суспільно небезпечних посягань 

інформаційного простору держави та глобального інформаційного простору у 

межах національного сегменту інформаційного простору; інфраструктури 

держави; дистанційних комунікацій; свідомості, а дослідження безпеки останніх 

не можуть бути охоплені таким вузьким колом суб’єктів. 

З огляду на зазначені завдання, а також вимоги Основних засад розвитку 

ІС України, до переліку таких органів мають входити також безпосередньо 

міністерства інфраструктури, надзвичайних ситуацій, охорони здоров’я, а також 
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міністерство освіти і науки України в частині здійснення наукових досліджень у 

межах спеціального наукового прогнозування для подальшого К-Пз ІС. Крім 

зазначених міністерств, до такого переліку слід додати Державний комітет 

телебачення і радіомовлення, як орган здійснення контролю за якістю мовлення, а 

також державні інспекції техногенної безпеки та ядерного регулювання України, 

як органи, на які покладається контроль за додержанням норм і стандартів 

безпеки у зазначених сферах. 

До учасників розробки стратегічних і тактичних заходів К-Ппз ІС 

належать усі суб’єкти законодавчої ініціативи, а також інші державні 

установи та громадські об’єднання, діяльність яких безпосередньо пов’язана з 

функціонуванням таких інститутів ІС як: РНБО України, Міністерство 

інфраструктури України; Міністерство надзвичайних ситуацій України; 

Міністерство оборони України; Міністерство внутрішніх справ України; 

Міністерство фінансів України; Міністерство охорони здоров’я України; 

Міністерство освіти і науки України; Державна інспекція техногенної безпеки 

України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Національний 

комітет телебачення і радіомовлення України; Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України, а також відповідні наукові 

установи та громадські організації. 

Застосування безпосередньо К-Пз ІС (положень КК у частині убезпечення 

ІС) покладається на систему правоохоронних органів, прокуратуру, суди та 

адвокатуру. З уваги на те, що адвокатура, як інститут, спрямований на захист від 

обвинувачення в кримінальному процесі, на може сприйматися як суб'єкт 

реалізації К-Пз, оскільки функціонально виступає, по суті, контрагентам К-Пз у 

процесі, вона не може враховуватися суб’єктом реалізації К-Пз. Натомість вона є 

його учасником, який активно застосовує всі засоби правильного застосування 

КК. 

Зважаючи на підслідність і підсудність суспільно небезпечних діянь, що 

посягають на інформаційну безпеку, вчиняються у сфері телекомунікаційних 

послуг, посягають на безпеку інформаційного простору і т. д., до суб’єктів 
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реалізації К-Пз ІС мають належати органи досудового слідства, прокуратури та 

правосуддя. Решта учасників кримінального процесу є учасниками відповідного К-

Пз.  

 

 

 

4.2 Основні засади удосконалення Кримінального кодексу України у 

контексті забезпечення інформаційного суспільства 

 

Доктрина К-Ппз і Концепція К-Пз ІС мають відображатися у КК України як 

єдиному джерелі визнання протиправних суспільно небезпечних діянь злочинами. 

Як справедливо вказував А. Є. Жалінський, «кримінальний закон, механізми його 

реалізації породжуються соціальними процесами, опосередкованими політичними 

явищами, але відображуються у тексти, дії і рішення професійних засобів 

юриспруденції» [29, с. 67]. 

Криміналізація суспільно небезпечних діянь, що трансформувалися або 

виникли в умовах розвитку ІС, зважаючи на наведені вище оцінки соціальної 

зумовленості такої потреби – суспільної небезпечності таких діянь і визнання 

небезпеки таких діянь населенням, потребує конкретизації напрямів її реалізації 

на рівні удосконалення КК України. 

Групи таких суспільно небезпечних діянь визначені як: трансформована 

злочинність, кібертероризм, кіберзлочинність, кібернетична інтервенція, 

інформаційна експансія та маніпулювання свідомістю. 

Як указувалося, групу «трансформована злочинність» утворюють 

традиційні злочини, що трансформувалися у ІС через можливість вчинення їх у 

спосіб дистанційних комунікацій. До неї належать низка злочинів, передбачених 

статтями 109–111, 113, 114, 120, 121, 129, 132, 138, 142, 145, 147, 149, 156, 161, 

163, 168, 176, 177, 181, 182, 158, 159, 189, 190, 191–195, 198, 196, 200, 203-1–204, 

206, 209, 209-1, 210, 212, 212-1, 222, 222-1, 223-2, 227, 229, 231, 232, 232-1, 238–

244, 251–253, 255–257, 259, 260, 266, 293–296, 300–304, 306, 308, 312, 313, 315–
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318, 322–324, 327, 328, 330, 338, 343–346, 350, 355, 357–359, 360, 364–365-2, 368–

370, 376, 377, 381, 383, 386, 387, 397, 398, 401, 405, 411, 412, 414, 415–417, 422, 

427, 436–442, 447 КК України, які можуть вчинюватися у спосіб дистанційних 

комунікацій.  

Наведена у третьому розділі аргументація щодо визнання суспільної 

небезпечності вчинення таких діянь у спосіб дистанційних комунікацій є 

підставою для криміналізації таких діянь через уведення до КК України і 

додавання до переліку обтяжуючих покарання обставин, що зазначені у його ст. 

67 нової обтяжуючої обставини: «спосіб дистанційних комунікацій». Така 

специфічна криміналізація не лише впливатиме на оцінку суспільної 

небезпечності вчинення раніше відомих злочинів у спосіб дистанційних 

комунікацій, а й мінімізує помилки при кваліфікації та забезпечуватиме принцип 

невідворотності кримінальної відповідальності.  

Для прикладу наведемо ситуацію з поширенням у Internet порнографічного 

продукту і вчинення діянь з метою звідництва: оголошення, розсилка тощо. 

Непоодинокі випадки і поширення у ефірі вітчизняних телеканалів подібної 

інформації.  

Очевидно, що такі специфічні дії вимагають негайного втручання К-Ппз ІС: 

такі дії підлягають криміналізації, і на це вказують результати опитування (див. 

Додаток Е). При цьому кримінальна відповідальність за такі діяння передбачена 

ст.ст. 301–303 КК України. Поза увагою правоохоронних органів вчинення цих 

діянь у Internet, телебаченні та телекомунікації залишаються лише тому, що вони 

вчиняються у нетрадиційний для практики та теорії кримінального права спосіб 

[648, с. 202–210]. 

Аналогічна ситуація спостерігається і з продажем через телемагазини та 

Internet-магазини недоброякісної продукції. За змістом об’єктивної сторони такі 

дії мають кваліфікуватися за ст. 227 КК України, однак через складності 

тлумачення способу дистанційних комунікацій під час продажу, такі діяння 

залишаються поза полем зору правоохоронців. У разі ж передбачення способу 

дистанційних комунікацій на рівні Загальної частини КК України такі та інші 
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злочини, що вчиняються у новий спосіб, не перебуватимуть поза полем зору 

кримінальної юстиції, а особи, винні у їх вчиненні, не уникатимуть належної 

кримінальної відповідальності. 

Така криміналізація, по суті, становить специфічний, «вкладений» у зміст 

КК України елемент тлумачення. Передбачення такого способу на рівні КК 

України дає можливість правильного застосування значної кількості норм КК 

України, зважаючи на наявні структури диспозицій статей КК України, без їх 

змін.  

Спосіб дистанційних комунікацій дає можливість вчинення діянь, що 

містять ознаки об’єктивної сторони злочину без безпосередньої присутності 

суб’єкта на місці злочину. Таку можливість забезпечує використання різних 

комунікаторів. До останніх слід відносити всі види комунікаторів – пристроїв, 

здатних передавати інформацію на відстані більшій, ніж допускає безпосереднє 

спілкування. У сучасних умовах до таких пристроїв можуть належати всі типи 

станцій транслювання, передавачів, супутникових пристроїв зв’язку, телефонів, 

КС, зокрема портативні системи: смартфони, планшети, ноутбуки, нетбуки тощо, 

які здатні до передачі даних з використанням існуючих мереж зв’язку та систем 

передачі даних. Перелік таких пристроїв не може бути вичерпним на рівні 

тлумачення, адже у сучасних умовах розвитку ІКТ нові комунікатори виникають 

щоденно. 

Спосіб дистанційних комунікацій, як було доведено у Розділі 3 цього 

дослідження, підвищує суспільну небезпечність вчиненого. На рівні 

формулювання у межах ст. 67 КК Україні його доцільно додати до переліку 

обтяжуючих покарання обставин як «у спосіб дистанційних комунікацій». 

Тлумачення ж такого способу доцільно викласти так: «під способом 

дистанційних комунікацій доцільно розуміти вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння на відстані з використанням засобів дистанційних 

комунікацій (комунікаторів)».  

Дещо інша ситуація спостерігається з низкою суспільно небезпечних діянь, 

які трансформувалися під впливом комунікативних процесів, але їх об’єктивна 
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сторона змінилася не лише в частині способу вчинення. Зважимо на специфічні 

діяння з трансформованих злочинів, які потребують самостійної криміналізації, 

які біли визначені у третьому розділі цієї дисертації. 

До таких діянь належать: заклики до оплатного вилучення органів і тканин 

людини у комерційних цілях у спосіб здійснення дистанційних комунікацій, 

сексуальні домагання неповнолітніх у кібернетичному просторі, поширення 

заборонених лікарських препаратів шляхом дистанційних комунікацій. 

Суспільна небезпечність таких діянь була доведена у Розділі 3, питання ж 

криміналізації їх потребують додаткової уваги. 

«Заклики до оплатного вилучення органів і тканин людини у комерційних 

цілях у спосіб здійснення дистанційних комунікацій» безпосередньо посягають на 

здоров’я людини, і тому відповідний склад злочину, очевидно, у разі визнання 

потреби самостійної криміналізації, має бути розміщений у межах Розділу ІІ 

Особливої частини КК України.  

«Сексуальні домагання неповнолітніх у кібернетичному просторі» належать 

до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості, і тому, очевидно, 

мають бути розміщені у Розділі IV КК України, у разі визнання потреби 

криміналізації таких діянь у процесі кримінально-правового прогнозування.  

«Поширення заборонених лікарських препаратів шляхом дистанційних 

комунікацій» посягає на встановлений порядок господарської діяльності, тому 

склад відповідного злочину логічно має міститися у Розділі VII КК України, у разі 

визнання потреби його криміналізації у результаті самостійного кримінально-

правового прогнозування.  

Питання криміналізації окреслених діянь сьогодні є лише гіпотезою, яка 

потребує подальшого дослідження у межах спеціальних заходів кримінально-

правового прогнозування, визначеного тут як пріоритетні напрями кримінально-

правового прогнозування на рівні Концепції К-Пз розвитку ІС в Україні (Додаток 

К). 

Потребує уваги і ефективність К-Пз ІС у частині застосування кримінальної 

відповідальності в Україні за злочини, передбачені Розділом XVI КК України, так 
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званих кібернетичних злочинів. Суспільно небезпечні діяння, які містять ознаки 

кіберзлочинів, по суті, не потребують сьогодні окремої криміналізації: фактично 

всі вони визначені на рівні КК України, а єдине, що необхідне для їх належного 

сприйняття практикою, це – наукове розуміння того, що спосіб їх вчинення – 

використання ІКТ – не виключає факт наявності у діяннях винних складів 

відповідних злочинів. Для правильного сприйняття таких діянь практикою 

достатньо належного тлумачення на рівні коментарів та у подальшому – 

відповідних Постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. На жаль, поки останні не можуть навіть 

виникнути через відсутність достатньої практики застосування судами положень 

КК України щодо вчинення злочинів, зокрема у кіберпросторі. 

Хоча кіберзлочини і криміналізовані, ефективність застосування 

кримінальної відповідальності за їх вчинення, як доводилося у підрозділі 2.3, 

низька. Аналіз судової практики демонструє необґрунтовано м’які покарання за їх 

вчинення, які призводять до відсутності реальних покарань за вчинення таких 

злочинів. З уваги на те, що більшість обвинувальних вироків за вчинення 

злочинів, передбачених Розділом XVI КК України, не містить призначення 

реального покарання [418–428], у той час, як від кіберзлочинів, вчинених із 

території України, зазнають шкоди суспільні відносини не тільки в державі, а й за 

її межами [115, с. 39], а коло, хоча і латентних, потерпілих від таких щоденно 

зростає (Додаток Е), очевидно, назріла потреба підвищувати покарання за такі 

злочини. За ознакою обсягів мільярдної шкоди та за кількістю втрат від таких 

діянь, очевидно, що санкція за вчинення діянь, зокрема передбачених ст. 361 та 

261-1 КК України, надто низька і не відображає суспільну небезпечність цих 

діянь. 

Покарання, встановлене за вчинення злочинів, передбачених частинами 

першими ст. 361–363-1 КК України, не відповідає ступеню тяжкості цих діянь. 

Надто м’яке покарання за їх вчинення зумовлює фактичну відсутність 

превентивної функції у їх існуванні: наявне надто м’яке покарання, яке 

застосовується судами, переважно «з випробуванням», не викликає страх бути 
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покараним під час вчинення таких злочинів. Тому з метою ефективної 

кримінально-правової протидії надвеликій кількості й системності вчинення 

подібних злочинів в Україні, найпоширеніше за використанням положення Розділу 

XVI КК України (ст. 361) підлягає пеналізації в частині збільшення покарання. 

«Кібернетичний тероризм» як група злочинів терористичної спрямованості, 

що вчиняються у спосіб дистанційних комунікацій, виділений в окрему категорію 

з групи кіберзлочинів. По суті, він є своєрідною підгрупою кіберзлочинності, 

однак за ступенем суспільної небезпечності злочинів терористичної 

спрямованості претендує на самостійну позицію на рівні розгляду цієї проблеми 

К-Ппз ІС.  

В Україні цей термін у кримінальному праві досі не визначений, водночас 

російські колеги визначають кібертероризм як «дії особи або групи осіб, 

спрямовані на залякування людей, вчинення тиску на уряд та організації з метою 

створити атмосферу страху у суспільстві, нав’язування їм певної лінії поведінки 

або спричинення істотної шкоди шляхом використання інформаційно-

електронних мереж, систем або інформаційно-електронних даних» [101, с. 82]. 

Як вказують О. П. Дзьобань і В. Г. Пилипчук, інформаційні засоби, 

опановані терористичними угрупованнями, створюють реальну загрозу 

національній безпеці держав, впливаючи на їхню політику [245, с. 121]. На рівні 

нормативного визначення міжнародних актів очевидно, що для актів тероризму, 

екстремізму і сепаратизму в сучасних умовах інформаційний простір може 

ставати потрібним полем діяльності.  

У ч. 1 ст. 1 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, 

сепаратизмом та екстремізмом [649, с. 233–243], укладеною між Республікою 

Казахстан, Китайською Народною Республікою, Киргизькою Республікою, РФ, 

Республікою Таджикистан і Республікою Узбекистан, виокремлені нормативні 

визначення тероризму, екстремізму та сепаратизму, з яких вбачається, що кожне 

із зазначених діянь може бути вчинене з використанням інформаційного 

простору. Під тероризмом відповідно до п. 1 вказаного акта розуміються: 

«а) будь-яке діяння, що визнається злочинним в одному з договорів, перелічених 
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у Додатку до дійсної Конвенції …72, і як воно визначено у дійсному договорі; 

б) будь-яке інше діяння, спрямоване на те, щоб викликати смерть будь-якої 

цивільної особи або будь-якої іншої особи, яка не бере активну участь у 

військових діях в ситуації військового конфлікту, або спричинити їй тілесні 

ушкодження, а також заподіяти істотну шкоду будь-якому матеріальному об’єкту, 

рівно як організація, планування такого діяння, пособництво у його вчиненні, 

підбурювання до нього, коли мета такого діяння в силу його характеру або 

контексту полягає у тому, щоб залякати населення, порушити громадську безпеку 

або примусити органи влади або міжнародну організацію вчинити будь-які дії або 

утриматися від них …».  

Очевидно, з уваги на це визначення, суспільно небезпечне діяння, що 

містить ознаки акту кібертероризму, – «кібертерористичний акт» – потребує 

самостійної криміналізації та закріплення відповідного складу злочину у Розділі 

ХІ КК України, як «Вчинення дій з несанкціонованого втручанню в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних 

мереж та мереж електрозв’язку, з метою впливу на ухвалення рішень чи 

вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, 

юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних 

політичних, релігійних чи інших поглядів винного (кібертерориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з цією метою». 

                                                      
72 До цього переліку входять: Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден, підписана у Гаазі 16 грудня 1970 р. [650], Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийнята у Монреалі 23 вересня 1971 р [651], Конвенція 

про попередження і покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому 

числі дипломатичних агентів, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1973 р. [652], 

Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 

17.12.1979 р. [653], Протокол про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що 

обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийнятий у Монреалі 24 лютого 1988 р. [654], 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 

прийнята у Римі 10 березня 1988 р. [655], Протокол про боротьбу з незаконним актами, спрямованими 

проти безпеки стаціонарних платформ, розміщених на континентальному шельфі, прийнятий у Римі 

10 березня 1988 р. [656].  



358 

 

  

Група «кібернетична інтервенція» охоплює суспільно небезпечні діяння, 

спрямовані на безпеку кібернетичного простору держави та завдання шкоди 

інфраструктурі держави у ньому. Визначення життєво важливих сфер 

життєдіяльності держави (держав та їх об’єднань) як об’єктів злочинів закріплено 

у низці Розділів Особливої частини КК України і здебільшого не потребують 

додаткового визначення.  

У пп. 1 та пп. 2 п. 3 ч. 1 розділу ІІ Основних засад розвитку ІС України [31] 

як напрями розвитку ІС в Україні визначені формування та впровадження 

правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, 

технологічних, методичних умов розвитку ІС в Україні з огляду на світові 

тенденції та всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури 

на засадах сприяння вітчизняному виробництву новітніх ІКТ і 

телекомунікаційних систем, подолання технічної і технологічної залежності від 

зарубіжних виробників73. 

Інформаційна інфраструктура, яка повинна охоплювати інформатизацію 

технологій виробництва, соціальних, політичних зв’язків, зокрема електронного 

урядування, систем банкінгу, електронного документообігу, у невпорядкованому 

спеціальному правовому підході захисту таких сфер від девіантних виявів, 

фактично створює поле для можливої інформаційної інтервенції в такі сфери. 

Втручання іноземних держав або окремих утворень чи груп саме в 

інфраструктуру держави дає змогу легкого захоплення не лише інформаційного 

простору та кіберпростору, а й тих сфер, які ними керуються. Тобто будь-які 

сфери, що входять в інформаційну інфраструктуру, перебувають під загрозою 

втручання в них з боку зовнішнього суб’єкта щомиті, а у разі відсутнього 

ефективного протистояння таким загрозам, зокрема належного К-Пз, загрози у 

будь-яку мить можуть перерости у злочинні впливи – злочини, протистояти яким 

у разі їх масового вчинення буде фактично неможливо. 

                                                      
73 Сумнівним є останнє твердження в контексті поширення в світі мережі Інтернет, яка є 

власністю США, монополія якої необмежена і використовується навіть урядами всіх країн світу, зокрема 

України. 
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Посягання на інтереси держави шляхом впливу на інформаційну 

інфраструктуру мають бути криміналізовані. В контексті запровадження такої 

системи на всіх рівнях, як того вимагають Основні засади розвитку ІС України, 

уразливими від злочинних посягань стануть всі залучені до такої інфраструктури 

сфери життєдіяльності держави і суспільства. Оскільки ж посягання на такі сфери 

в більшості криміналізовані, криміналізація кібернетичної інтервенції шляхом 

передбачення способу вчинення посягань на основні ресурси життєдіяльності 

держави – «у спосіб дистанційних комунікацій у кібернетичному просторі».  

Криміналізацію раніше відомих КК діянь, які набули ознак кібернетичної 

інтервенції під впливом розвитку комунікативних процесів у ІС, також 

переважно можна запровадити шляхом криміналізації способу їх вчинення – у 

спосіб дистанційних комунікацій у кібернетичному просторі.  

Однак трапляються випадки, коли необхідна самостійна криміналізація 

таких діянь у кіберпросторі, які є своєрідними, новими для кримінального права. 

Зокрема, самостійної криміналізації потребують такі суспільно небезпечні діяння 

у кіберпросторі, як посягання на інформаційну інфраструктуру та втручання в 

систему електронного урядування, які раніше відомі КК не були, і тому вони 

потребують самостійного визначення.  

Посягання на інформаційну інфраструктуру завдає шкоди основам 

інформаційної безпеки, і тому має міститися у Розділі І КК України. Диспозицію 

норми, яка б передбачала відповідальність за «посягання на інформаційну 

інфраструктуру» доцільно запропонувати як: «умисні посягання на інформаційну 

інфраструктуру України, вчинені на шкоду Україні, які призвели до пошкодження 

елементів інформаційної інфраструктури, блокування або перекручення їх 

функціонування». Відповідно, диспозиція простого складу «Втручання в систему 

електронного урядування» може бути сформульована як «умисні втручання в 

систему комунікацій, порталів та офіційних сайтів органів державної влади та 

самоврядування України, а також офіційних персональних сторінок 

співробітників таких органів» (Додаток К) 
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Інформаційна експансія як група суспільно небезпечних діянь, які 

посягають на інформаційну безпеку держави шляхом опанування інформаційним 

простором, та його використання на шкоду державі, також посягає на дистанційну 

комунікацію, або її складові, а також може посягати на певний предмет 

матеріального світу, використовуючи при цьому комунікацію як знаряддя 

злочину: шляху, що забезпечує рух до предмета злочину. До таких дій можуть 

належати умисне сприяння інформаційному втручанню у внутрішню політику 

держави, трансляція антидержавних закликів каналом телебачення або 

радіомовлення, умисне спотворення іміджу держави через ЗМІ. Вже сьогодні 

серед них можна виділити ті, соціальна зумовленість криміналізації яких 

очевидна: інформаційне втручання у внутрішню політику держави, трансляція 

антисуспільних закликів каналом телебачення або радіомовлення, умисне 

створення негативного іміджу держави через ЗМІ. 

Такі дії, як детально аналізувалися у Розділі ІІІ, в частині захоплення 

інформаційного простору та кіберпростору, можуть вчинюватися з метою 

нав’язування зовнішньої ментальності, впливів на свідомість населення України, а 

також з метою створення потенційного поля ідеологічного впливу, ведення 

інформаційних війн. Умисне нав’язування населенню держави зовнішнього 

бачення політичної, економічної та соціальної ситуації в державі з боку 

зовнішнього суб’єкта дають останньому потенційну можливість опановувати 

інформаційним простором держави, нав’язувати населенню свою точку зору, 

формувати його свідомість шляхом подання певної інформації. Натомість, 

вітчизняні медіаплатформи, насичуючи ефір інформацією зовнішнього 

походження, повинні забезпечувати недопустимість трансляції в межах України 

інформації, яка має принизливий, зневажливий характер для України та 

української нації, ідеологічно неприйнятні вітчизняним споживачем 

медіапродукти, які породжують зневагу до України, руйнують національні, 

ментальні та ідеологічні засади українського суспільства. У разі вчинення таких 

діянь умисно і цілеспрямовано, з метою підриву авторитету держави, такі діяння 

повинні підлягати криміналізації. 
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Діяння, що утворюють безпосередньо інформаційну експансію, мають 

бути розміщені у Розділі І Особливої частини КК України, оскільки вони 

посягають на інформаційну безпеку держави, яка входить у обсяг національної 

безпеки. Такі діяння визначаються як «Втручання у інформаційний простір», 

«Захоплення інформаційного простору». Відповідно, диспозиції вказаних норм 

мають подаватися як «Умисне втручання у медіапростір та кібернетичний 

простір України з метою здійснення інформаційних впливів на свідомість 

населення, вчинені громадянином України» та «Захоплення трансляції мовлення 

загальнонаціонального засобу масової інформації України з метою впливів на 

свідомість аудиторії, вчинені громадянином України». 

Оскільки чинний КК України не містить аналоги діянь із «Втручання у 

інформаційний простір України», «Захоплення інформаційного простору 

України», «Умисне поширення хибної соціально значущої інформації», покарання 

за вчинення таких діянь повинне встановлюватися внаслідок окремих досліджень 

необхідного і достатнього рівня пеналізації для таких діянь. Такі дослідження 

повинні здійснюватися в межах кримінально-правового прогнозування за 

ініціативи К-Ппз ІС у наукових установах України, компетенцією яких є 

дослідження проблем злочинності у цій сфері (Додаток К). Питання визнання 

потреби криміналізації суспільно небезпечних діянь, умовно названих «Поширення 

принизливої для держави та народу медіапродукції», потребує додаткового 

вивчення. Гіпотетична необхідність такої криміналізації потребує також 

додаткового соціально-психологічного та політологічного аналізу, і тому питання 

такої криміналізації належить до пріоритетних напрямів дослідження на рівні 

кримінально-правового прогнозування у межах кримінально-правової політики 

забезпечння інформаційного суспільства в Україні. 

Указане діяння, поряд із «Умисним поширенням хибної соціально значущої 

інформації», належать до групи діянь, умовно названих тут «Маніпулювання 

свідомістю населення». Це група суспільно небезпечних діянь, спрямованих на 

деструкцію або маніпулювання свідомістю населення, вчинені з певною метою. 

Переважно, описані діяння є різновидами маніпуляції свідомістю, спрямованими 



362 

 

  

саме на створення поля потенційних інформаційних війн (як крайнього вияву 

інформаційної експансії). 

Суспільна небезпечність маніпулятивних технологій у медіапродукції 

сьогодні повинна детально аналізуватися представниками вітчизняних наук 

кримінального права, загальної та соціальної психології. Так, дослідження 

потребують умисні впливи на свідомість, закладені в рекламі, що поширюється 

через ЗМІ, зокрема в Internet, та зовнішньої реклами. Такі дослідження 

здійснюються в РФ, де маніпулятивні впливи на свідомість перебувають в полі 

зору К-Пп [591, с. 245–249]. Особливо загрозливим таке явище стає під час 

проведення політичних рекламних кампаній з огляду на гостре протистояння 

полюсних політичних таборів в умовах політичної кризи.  

В умовах розвитку ІС і можливості здійснення суспільно небезпечних діянь 

із використанням дистанційних (зокрема масових) комунікацій, свідомість 

населення та окремої особи стає мішенню значної кількості суспільно 

небезпечних діянь, які за відсутності ІКТ раніше просто не мали змоги 

забезпечити комунікацію з великою кількістю людей. Використання ЗМІ, Internet, 

телекомунікацій забезпечує злочинців можливістю «дотягнутися», впливати на 

свідомість населення. 

Як довели приклади останніх років політичної активності в Україні, 

інформація, яка подається під виглядом новинної, часто містить промовисте 

політичне спрямування. Канали телебачення або радіомовлення, як четверта 

влада, яка має бути незалежною, допускає відверте політичне протистояння, яке 

нав’язується насамперед новинними повідомленнями, які насправді не є соціально 

значущою інформацією. Внаслідок таких повідомлень у суспільстві формується 

враження неефективності державної влади. 

Сьогодні в Україні питання журналістської етики регулюється лише 

Етичним кодексом журналіста [657], а на міжнародному рівні зазначається у 

Сьомому принципі Резолюції № 2 РЄ «Журналістські свободи і права людини» 

1994 р. [658]. Однак, у разі оцінки як об’єкта злочину безпеки дистанційних 
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комунікацій та безпеки свідомості, протидія подібним суспільно небезпечним 

діянням переходить у площину К-Пз, що надто важливо для розвитку ІС. 

Замовні матеріали, темники, умисні перекручування змісту інтерв’ю, 

впливи на свідомість шляхом подання неправдивої інформації щодо соціально 

значущих подій належать до найбільш суспільно небезпечних виявів у 

інформаційному просторі та кіберпросторі, які мають бути ретельно досліджені 

суб’єктами кримінально-правового прогнозування, і у разі встановлення 

соціальної зумовленості їх суспільної небезпечності злочинного рівня включені у 

сферу дії К-Пз держави шляхом криміналізації. 

З уваги на необхідність отримання людиною у суспільстві соціально 

значущої інформації, зокрема новинної, з метою уникнення зловживань з боку 

журналістів і прирівняних до них осіб і оприлюднення «замовних» матеріалів слід 

вживати заходів, адекватних вчиненому суспільно небезпечному діянню. Якщо 

більшість подібних діянь вчинюється у так званій «жовтій пресі», зокрема на 

телебаченні, у новинах слід передбачити кримінальну відповідальність за умисне 

поширення журналістами та прирівняними до них особами, а також керівництвом 

відповідних програм хибної інформації під виглядом соціально значущої, зокрема 

новинної, з метою впливу на свідомість громадян. Права на інформацію, як 

конституційне право людини, вимагало убезпечення засобами кримінального 

права в усі часи [659, с. 11] нової доби, а сьогодні, коли новини можуть ставати 

знаряддям [660, c. 320–321; 661; 662, c. 8] ведення інформаційних війн [663, с. 5] 

по всій території покриття мовленням, це вже не може викликати сумніви. 

У цілому група «маніпулювання свідомістю населення» поділяється, як 

вказувалося, на дві підгрупи: 1) суспільно небезпечні діяння з деструкції 

свідомості населення або його певної групи, з метою спонукання населення до 

екстремістських або інших суспільно небезпечних діянь («Умисне поширення 

хибної соціально значущої інформації», гіпотетично – «Поширення принизливої 

медіапродукції»), про які йшлося, і також належать до групи «інформаційна 

експансія», та 2) суспільно небезпечні діяння з маніпулювання свідомістю, 

зокрема однієї особи, з метою блокування критичного аналізу такою особою чи 
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особами і втягнення їх у фінансові піраміди, деструктивні релігійні секти. У 

межах останньої підгрупи слід виділити два види суспільно небезпечних діянь, які 

потребують самостійної криміналізації в умовах розвитку ІС: «Використання 

засобів масової інформації для втягнення населення в релігійні секти» та 

«Використання засобів масової інформації для втягнення населення у фінансові 

піраміди». 

Втягування у сумнівні фінансові та релігійні утворення завжди викликало 

увагу представників кримінального права. Натомість, принцип свободи совісті та 

віросповідань зумовлював певну «недоторканість» винних у вчиненні таких діянь. 

Однак останнім часом, зважаючи на низку гучних справ (Біле Братство, Церква 

Посольства Божого), із залученням прихожан відповідних рухів до фінансових 

пірамід тощо, увага держави до подібних явищ має зрости. Подібні дії, у разі 

наявності ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України, мають 

кваліфікуватися як шахрайство. Однак вчинення подібних дій з використанням 

ЗМІ та Internet часто змінює конструкції та схеми вчинення, істотно ускладнюючи 

або взагалі унеможливлюючи процес кваліфікації. Самий факт втягнення 

невизначеного кола осіб у небезпечні утворення, за відсутності ознак закінченого 

складу злочину, який сам становить небезпечність через впливи на свідомість 

(зокрема можливість застосування NLP-впливів [661]), характеризує його 

небезпечність, яка не може відповідати характеру небезпечності «замаху», адже 

має наслідки у вигляді впливів на свідомість людини. Вчинення таких діянь у 

спосіб дистанційних комунікацій істотно  підвищує суспільну небезпечність 

таких дій через невизначене коло осіб, що залучаються або можуть бути залучені 

до шахрайських утворень, і є, відповідно, потенційними жертвами. 

В умовах формування і розвитку в нашій країні ІС та політико-правових 

актів, що його супроводжують, К-Ппз ІС має швидко і своєчасно реагувати не 

лише на необхідність протидії суспільно небезпечним діянням, а й ризикам, які 

утворює новітня злочинність. В умовах ІС під загрозою від нових посягань 

перебувають майже всі сфери функціонування держави, суспільства, людини. 

Питання своєчасної криміналізації повною мірою нових виявів злочинності, або 
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вчинення повністю нових злочинів сьогодні майже не відчутні. Вона також 

переважно не фіксується: через відсутність нормативного визначення новітніх 

суспільно небезпечних діянь вони не потрапляють у статистику судової та 

виконавчої влад, і, відповідно, не відображаються у рішеннях законодавчої влади, 

породжуючи circulus vitiosus. 

Теорії криміналізації, які ґрунтуються на оцінках відхилень і складових 

соціального контролю [664], також не спрацьовують, адже відсутні самі 

критеріальні норми, які б формували уявлення про ступінь такого відхилення чи 

об’єкта контролю – новизна і первинна незрозумілість небезпечних проявів 

зумовлюють таку відсутність. Заповнення такого вакууму щодо убезпечення ІС 

від суспільно небезпечних посягань можливе лише за умови усвідомлення нових 

викликів і визнання нових загроз, які породжують можливості здійснення 

дистанційних комунікацій, набуття інформацією, знаннями та ІКТ якостей 

ресурсів нової доби та можливостей впливів [665, c. 12] на свідомість населення 

та індивідів. 

В умовах ескалації новітньої злочинності і потреби сучасного нового 

бачення протидії їй на рівні політики у сфері боротьби зі злочинністю, К-Ппз ІС, 

КК України має відображати таке ставлення держави до убезпечення 

інформаційного простору, безпеки дистанційних комунікації та свідомості 

населення у такому суспільстві. Сьогодні назріла необхідність включати охорону 

безпеки дистанційних комунікацій, свідомості населення та інформаційного 

простору в цілому до завдань КК України. 

 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Сьогодні, в умовах майже невпорядкованого розвитку ІС в Україні, 

низької ефективності норм, які мали б регулювати відносини у ІС, стану аномії 

суспільства, зміни системи цінностей, а також у зв’язку з уразливістю від 
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суспільно небезпечних посягань інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, свідомості індивіда та населення, безпеки спілкування, державі 

потрібна ефективна і дієва Концепція К-Пз ІС. 

2. Доктрина К-Ппз ІС сьогодні має сприйматися як учення про особливості 

розробки і запровадження стратегічних і тактичних заходів для запровадження 

засобів кримінального права, спрямованих на убезпечення розвитку ІС. Доктрина 

К-Ппз ІС має охоплювати основні дефініції, моделі, вчення та ідеї, які 

розкривають сутність стратегій і тактики убезпечення суспільних відносин у ІС 

засобами кримінального права.  

Доктрина К-Ппз ІС як дієвий механізм держави, повинна охоплювати, 

поряд із основними ідеями, вченнями і дефініціями, принципи формування й 

подальшого удосконалення концепцій реалізації. Така Концепція для К-Пп, 

реалізація якої відображається у К-Пз, саме і повинна створюватися як 

стратегічний акт, що формує саме К-Пз. З точки зору доктрини К-Ппз ІС такий 

акт і є одним з її основних предметів – стратегічним актом формування належного 

К-Пз ІС.  

3. На основі доктрини К-Ппз ІС має ґрунтуватися наступний її рівень – 

концептуальний. Саме він виступає тією ланкою, який пов’язує правову доктрину 

з її запровадженням, реалізацією, вивченням, удосконаленням. Головною метою 

Концепції К-Пз ІС в Україні має визнаватися досягнення кримінально-правовими 

засобами стану безпеки дистанційних комунікацій та суспільних відносин, що 

здійснюються з їх використанням, від суспільно небезпечних посягань у 

інформаційному просторі, а також позитивної динаміки ІС в Україні. 

4. З огляду на необхідність концептуального закріплення послідовності у 

здійсненні комплексного кримінально-правового забезпечення охорони 

суспільних відносин, притаманних інформаційному суспільству, можна виділити 

три основні внутрішньодержавні завдання, що мають реалізовуватися поетапно: 

1) на науковому рівні: здійснення аналітичних заходів для визначення 

необхідних напрямів, засобів і механізмів убезпечення основних ресурсів та 

цінностей інформаційного суспільства від суспільно небезпечних посягань 
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засобами політики у сфері боротьби зі злочинністю, кримінально-правової 

політики та кримінального права (етап розробки); 

2) на законодавчому рівні:  ухвалення стратегічних рішень щодо оцінки, 

обрання та запровадження актів міжнародної кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства та результатів вітчизняного 

кримінально-правового прогнозування у вітчизняному законі про кримінальну 

відповідальність (етап прийняття рішень); 

3) на правовиконавчому рівні: реалізація стратегічних рішень національної 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства у 

нормах закону про кримінальну відповідальність та його поточне удосконалення з 

уваги на результати кримінально-правового прогнозування (етап реалізації). 

5. Вказані три етапи не можуть бути реалізовані без виконання додаткових 

завдань. До таких завдань мають належати: 1) державне сприяння, підтримка і 

забезпечення розвитку кримінально-правового прогнозування у галузі К-Пз ІС; 

2) запровадження державної політики у галузі міжнародних обмінів науковцями 

та фахівцями у частині кримінально-правового прогнозування, які працюють у 

галузі К-Пз ІС; 3) запровадження активної державної політики ініціювання актів 

міжнародної К-Ппз ІС відповідно до напрацювань вітчизняних учених у межах 

кримінально-правового прогнозування на міжнародному рівні; 4) розробка актів 

міжнародної К-Ппз ІС, своєчасне підписання, ратифікація та імплементація таких 

актів; 5) цілеспрямоване сприяння реалізації актів К-Пз ІС на рівні законодавства 

та підзаконних актів. 

6. Під час формування Концепції К-Пз ІС доцільним  є урахування саме 

національних інтересів за окреслення пріоритетних напрямів, яке має відбуватися 

з урахуванням не лише рівня розвитку ІС у державі, а й тих позитивних і 

негативних напрямів, які ситуативно сформувалися внаслідок попереднього 

нехтування необхідністю ефективного правового забезпечення розвитку ІС у 

державі. 
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7. Суб’єктам розробки та ухвалення стратегічних рішень К-Ппз ІС в 

Україні, відповідно до Конституції України, є ВР України, Президент України та 

КМ України.   

До учасників розробки стратегічних і тактичних заходів К-Ппз ІС належать 

усі суб’єкти законодавчої ініціативи, а також інші державні установи та 

громадські об’єднання, діяльність яких безпосередньо пов’язана з 

функціонуванням інститутів ІС: РНБО України, вищі органи виконавчої влади; 

Державна інспекція техногенної безпеки України; Державна інспекція ядерного 

регулювання України; Національний комітет телебачення і радіомовлення 

України; Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України, а також відповідні наукові установи та громадські організації.  

Безпосереднім суб’єктом реалізації К-Ппз ІС (її відображення у КК 

України) є виключно Верховна Рада України.  

До суб’єктів реалізації К-Пз ІС мають належати органи досудового слідства, 

прокуратури та правосуддя. Решта учасників кримінального процесу є 

учасниками відповідного К-Пз.  

Участь у реалізації К-Ппз ІС мають брати також суб’єкти здійснення 

кримінально-правового прогнозування в частині формування норм КК України, їх 

модернізації та гармонізації за імплементації. Останні мають визнаватися 

учасниками реалізації К-Ппз ІС, і їх ґрунтовна наукова позиція має враховуватися 

законодавцем. 

8. В умовах ескалації новітньої злочинності і потреби сучасного нового 

погляду на протидію їй на рівні політики у сфері боротьби зі злочинністю, К-Ппз 

ІС, КК України має відображати таке ставлення держави до убезпечення 

інформаційного простору, безпеки дистанційних комунікації та свідомості 

населення у такому суспільстві. Сьогодні назріла необхідність включати охорону 

безпеки дистанційних комунікацій, свідомості населення та інформаційного 

простору в цілому до завдань КК України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено міжгалузеве теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється у розробці та науковому 

обґрунтуванні нового напряму вітчизняної кримінально-правової політики – 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в 

Україні. Досягнута мета та реалізовані завдання дослідження дозволяють зробити 

такі висновки і рекомендації. 

1. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства 

в Україні є напрямом кримінально-правової політики держави, який в умовах 

формування й розвитку інформаційного суспільства спрямований на забезпечення 

кримінально-правової охорони суспільних відносин, що здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій в усіх сферах життєдіяльності людини, 

суспільства, держави та міжнародної спільноти. 

Провідною ідеєю кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні повинні стати формування і запровадження 

цілеспрямованих стратегій і тактики забезпечення безпеки суспільних відносин,  

що здійснюються з використанням дистанційних комунікацій, від суспільно 

небезпечних посягань засобами кримінального права. 

2. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства 

в Україні, на відміну від інших напрямів кримінально-правової політики держави, 

характеризується такими основними ознаками: 

– становить специфічний напрям, який впливає на інші напрями 

кримінально-правової політики, якими забезпечується охорона суспільних 

відносин, що здійснюються з використанням дистанційних комунікацій;  

– тактичні й стратегічні заходи цієї політики мають забезпечувати належну 

розробку, своєчасне запровадження та ефективну реалізацію норм кримінального 

права, спрямованих на охорону суспільних відносин, що здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій, від суспільно небезпечних посягань; 
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– указана політика в умовах розвитку глобального інформаційного 

суспільства та євроінтеграції України повинна бути гармонізована з відповідною 

міжнародною правовою та кримінально-правовою політиками у сфері 

регулювання суспільних відносин в інформаційному суспільстві;  

– заходи цієї політики повинні перебувати у тісному зв’язку з реалізацією 

інших напрямів правової політики держави, зокрема соціальної, інформаційної, 

інноваційної тощо.  

3. У кримінально-правовій політиці забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні мають відображатися особливості сприйняття сутності 

інформаційного суспільства з позицій кримінального права, що повинно 

виявлятися в: 

– усвідомленні наукою кримінального права уразливості характерних для 

інформаційного суспільства суспільних відносин від небезпечних посягань, що 

вчиняються з використанням дистанційних комунікацій; 

– виявленні соціальної зумовленості криміналізації суспільно небезпечних 

діянь, які виникають унаслідок розвитку комунікативних процесів, а також 

потребі декриміналізації злочинів, що втратили суспільну небезпечність під 

впливом розвитку суспільних відносин в інформаційному суспільстві; 

– оцінці основних цінностей (інформаційного простору, інформаційної 

інфраструктури, свідомості людини і населення країни, дистанційних комунікацій 

та спілкування) та ресурсів (інформації, знань та ІКТ) інформаційного суспільства 

як об’єктів кримінально-правової охорони та бачення їх місця у структурі складу 

злочину. 

4. Сучасна кримінально-правова політика забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні має низку системних проблем, зокрема: 

– не повною мірою орієнтована на забезпечення охорони суспільних 

відносин, характерних для інформаційного суспільства, від суспільно 

небезпечних посягань, які є виявами загроз національній безпеці в інформаційній 

сфері;  
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– не завжди враховує вимоги міжнародних правових актів у сфері розвитку 

інформаційного суспільства та забезпечення безпеки у ньому, ратифікованих 

Україною; 

– недостатньо ефективна, оскільки її стратегічні рішення поширюються на 

забезпечення безпеки лише окремих виявів суспільно небезпечних посягань на 

суспільні відносини, притаманні інформаційному суспільстві;  

– з кола інформаційних загроз, які актуалізувалися під впливом розвитку 

комунікативних процесів, увага вказаного напряму кримінально-правової 

політики досі була сконцентрована в основному на забезпеченні кримінально-

правової охорони суспільних відносин у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку (Розділ XVI Особливої частини КК  України), а суспільні 

відносини, на які в нових умовах відбуваються посягання з використанням 

дистанційних комунікацій, лишилися поза її зором.  

5. Розроблено теоретичну модель кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні, основу якої становить 

система взаємопов’язаних елементів, зокрема: об’єкт, предмет, мета, вектори цієї 

політики.    

Об’єктом кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства є кримінально-правова охорона від суспільно небезпечних посягань 

суспільних відносин, що здійснюються з використанням дистанційних 

комунікацій. 

Предметом кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства є стратегічні й тактичні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки 

інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, свідомості, 

дистанційних комунікацій та спілкування, а також ресурсів інформаційного 

суспільства (інформації, знань та ІТК) від суспільно небезпечних посягань 

засобами кримінального права. 

Метою кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні є досягнення стану захищеності інформаційного простору, 



372 

 

  

інформаційної інфраструктури, свідомості людини і населення країни, 

дистанційних комунікацій і спілкування шляхом запровадження необхідних 

заходів їх кримінально-правової охорони. 

Вектори кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні мають бути спрямовані на системне відображення у законі 

про кримінальну відповідальність потреб охорони національного інформаційного 

простору як складової глобального інформаційного простору у межах 

національного сегменту, інформаційної інфраструктури держави, дистанційних 

комунікацій, а також суспільної свідомості та свідомості особи від суспільно 

небезпечних діянь, вчинюваних у спосіб використання дистанційних комунікацій. 

6. З метою встановлення доцільності й необхідності криміналізації 

суспільно небезпечних посягань на суспільні відносини, притаманні 

інформаційному суспільству,  декриміналізації злочинів, які втратили суспільну 

небезпечність в його умовах, а також визначення пріоритетних і перспективних 

досліджень у цій галузі науковий рівень кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства повинен охоплювати кримінально-

правове прогнозування.  

Під кримінально-правовим прогнозуванням  у межах кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства розуміється комплекс заходів, 

спрямованих на виявлення наявних і потенційно можливих інформаційних загроз 

та суспільно небезпечних посягань в умовах розвитку комунікативних процесів та 

удосконалення відповідних напрямів кримінально-правової політики, зокрема 

забезпечення належної кримінально-правової охорони суспільних відносин від 

суспільно небезпечних посягань в умовах динаміки суспільства, розвитку 

держави, змін законодавства та інших об’єктивних факторів. 

7. В умовах розвитку комунікативних процесів і виникнення можливостей 

вчинення суспільно небезпечних посягань із використанням дистанційних 

комунікацій відбулася трансформація раніше відомих злочинів та виникнення 

новітніх груп суспільно небезпечних діянь: «трансформованих злочинів», 

«кібернетичного тероризму», «кіберзлочинності»/«кібернетичних злочинів», 
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«кібернетичної інтервенції», «інформаційної експансії», «маніпулювання 

свідомістю населення».  

8. На науковому рівні кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні здійснюється розробка та удосконалення її 

доктрини, яка поряд із основними ідеями, вченнями і дефініціями, принципи 

формування й подальшого удосконалення є основою концепції реалізації 

відповідної політики. На цьому рівні мають вживатися необхідні заходи 

кримінально-правового прогнозування, які повинні застосовуватися для оцінки 

доцільності криміналізації соціальної обумовленості суспільної небезпечності 

конкретних новітніх суспільно небезпечних діянь і надання пропозицій щодо 

удосконалення в цій частині доктрини кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні. 

9. Стратегічні й тактичні рішення кримінально-правової політики 

забезпечення інформаційного суспільства в Україні повинні бути нормативно 

відображені у виді концептуального акта. Останній має демонструвати 

суспільству відповідні рішення й забезпечувати їх нормативне закріплення, 

насамперед на рівні КК України. Таким актом за результатами дослідження має 

бути концепція реалізації кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства. 

Така концепція повинна бути нормативно-правовим актом стратегічного 

рівня, що не лише забезпечує кримінально-правову охорону суспільних відносин, 

притаманних інформаційному суспільству, від суспільно небезпечних посягань та 

запобігання останнім, а також створює умови для запровадження в державі нового 

напряму кримінально-правової політики, покликаного удосконалити політику у 

сфері боротьби зі злочинністю в умовах формування й розвитку інформаційного 

суспільства в Україні.  

10. Концепція кримінально-правої політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні, яка охоплює і кримінально-правові засоби, спрямовані на 

забезпечення кримінально-правової охорони, і стратегічні й тактичні заходи, 

спрямовані на забезпечення ефективного застосування таких заходів, повинна 
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визначатися як Концепція кримінально-правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства. 

Головною метою Концепції необхідно визнати досягнення шляхом 

належного забезпечення кримінально-правової охорони стану безпеки суспільних 

відносин, що здійснюються з використанням дистанційних комунікацій, від 

суспільно небезпечних посягань, а також запобігання суспільно небезпечним 

діянням, що виникають або трансформуються під впливом комунікативних 

процесів в інформаційному суспільстві. 

Наукові здобутки дисертанта відображені у проекті Концепції кримінально-

правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, до змісту 

якої входять розділи «Загальні положення», «Мета Концепції», «Принципи 

концепції», «Завдання Концепції»,  «Кримінально-правова політика забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні», «Шляхи удосконалення кримінально-

правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства України», 

«Кримінально-правове прогнозування у реалізації Концепції», «Пріоритетні 

напрямки наукового прогнозування у сфері кримінально-правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства в Україні», «Суб’єкти кримінально-

правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні». 

11. Згідно з результатами здійсненого дослідження видається необхідним 

оптимізувати чинне законодавство, що регламентує відповідальність за злочини в 

інформаційній сфері. Відповідно до положень Концепції кримінально-правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні та з урахуванням 

результатів кримінально-правового прогнозування вважається за доцільне 

застосувати послідовні та своєчасні дії щодо криміналізації суспільно 

небезпечних діянь, що утворюють групи «кібернетичний тероризм»; 

«кібернетична інтервенція»; «інформаційна експансія»; «маніпулювання 

свідомістю населення», з метою належного забезпечення кримінально-правової 

охорони розвитку інформаційного суспільства в Україні, забезпечення належної 

кримінально-правової охорони всіх суспільних відносин, що здійснюються з 

використанням дистанційних комунікацій. 
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В умовах розвитку комунікативних процесів і здійснення суспільно 

небезпечних посягань на суспільні відносини в інформаційному суспільстві 

назріла необхідність включати забезпечення кримінально-правової охорони 

інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, свідомості населення та 

особи від суспільно небезпечних посягань, а також запобігання таким діянням до 

завдань КК України. 

12. До перспективних напрямів подальших наукових досліджень у сфері 

кримінально-правової охорони суспільних відносин в інформаційному суспільстві  

в Україні слід віднести:  

1) систематизацію й аналіз поширення суспільно небезпечних діянь, що 

можуть вчинятися з використанням дистанційних комунікацій, визначення їх 

суспільної небезпечності з метою криміналізації, надання наукових рекомендацій 

та тлумачень особливостей кваліфікації діянь, що вчиняються у такий спосіб; 

2) установлення ступеня суспільної небезпечності як критерію 

криміналізації та пеналізації суспільно небезпечних діянь, спрямованих на 

інформаційні відносини в умовах розвитку інформаційного суспільства, які 

утворюють групи ««кібернетичний тероризм», «кібернетична інтервенція», 

«інформаційна експансія», «маніпулювання свідомістю населення»,  зокрема: 

втручання в інформаційний простір України, захоплення інформаційного 

простору України, посягання на інформаційну інфраструктуру України; 

використання засобів масової інформації для втягнення населення в релігійні 

секти; використання ЗМІ для втягнення населення у фінансові піраміди; умисне 

поширення хибної соціально значущої інформації; вчинення кібертерористичного 

акту; втручання в систему електронного урядування; маніпулювання свідомістю 

людини та населення, негативні впливів на неї в умовах розвитку інформаційного 

суспільства в Україні; посягання на дані особистого характеру (персональні дані); 

умисні заклики до оплатного вилучення органів і тканин людини з комерційною 

метою з використанням ЗМІ та Інтернет; поширення заборонених медичних 

препаратів у спосіб використання дистанційних комунікацій; сексуальні 

домагання дітей у такий саме спосіб; умисне поширення принизливої для держави 
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та її народу медіапродукції; вчинення умисних впливів на свідомість виборців з 

метою отримання переваги на виборах, вчинене через ЗМІ та Інтернет та ін.; 

3) визначення особливостей встановлення місця вчинення злочину за 

вчиненні його у спосіб використання дистанційних комунікацій, зокрема стосовно 

транснаціональних злочинів. 

Отримані результати у подальшому можуть використовуватись для 

розвитку та удосконалення політики у сфері боротьби зі злочинністю та 

кримінально-правової політики України в умовах інформаційного суспільства. 
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Завдання К-Ппз ІС 

Кримінально-правове 
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К-Ппз ІС 

Рівні  

К-Ппз ІС 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Науковий 

рівень 

Законодавчий 

рівень 

Правовиконавчий 

рівень 

ДОДАТКИ 

 

 

 

Додаток А 

 

Схема 1 

Модель кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні 

 

Міжнародна кримінально-правова політика  

 забезпечення інформаційного суспільства 

 
 Кримінально-правова політика  

 забезпечення інформаційного суспільства 

в Україні  

                                                                         (К-Ппз ІС)  

 

 

КК України 

 

Мета К-Ппз ІС 
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Додаток Б  

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 

щодо проекту Закону України 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки, 

№ 9575 від 09.12.2011, суб’єкт законодавчої ініціативи, ініціатор подання 

народний депутат України В. М. Олійник 

 

Аналітичне дослідження проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки», № 9575 від 09.12.2011, поданого народним депутатом 

В. М. Олійником  (далі – законопроект), проводиться в рамках науково-дослідної 

роботи «Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства 

в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір» на виконання 

доручення заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного центру 

правової інформатики Національної академії правових наук України, наукового 

керівника НДР Фурашева В. М. з метою дослідження потреби його прийняття з 

позицій сучасних потреб українського суспільства в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

 

При проведенні дослідження було використано: 

1. Текст проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки  № 9575 від 09.12.2011; 

2. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки  № 9575 від 09.12.2011 / Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42065 

3. Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки  № 9575 від 09.12.2011 / Офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42065 

4. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III  

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення 07.12.1984  № 

8073-X / Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80732-10 

5. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2010 році / Офіційний 

сайт Державної судової адміністрації «Судова влада» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/556457874511/ 
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6. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2009 році / Офіційний 

сайт Державної судової адміністрації «Судова влада» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/e575747457/ 

7. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2008 році / Офіційний 

сайт Державної судової адміністрації «Судова влада» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/345345457/ 

8. Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» від 

12.06.1990  № 1552-I [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради 

України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=v1552400-90 

9. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР [Електронний 

ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу:  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0  

10. Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в 

діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: 

автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / І. В. Арістова; Нац. ун-т внутр. справ. – 

Х., 2002. – 39 с. – укp. 

11. Карчевський М. В. Кримінальна відповідальність за незаконне 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж: автореферат дис... канд. юрид. наук, 12.00.08 / М. 

В. Карчевський / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.  – 

Харків, 2003.  

12. Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за злочини в сфері 

комп’ютерної інформації: автореферат дис…канд. юрид. наук, 12.00.08 / 

Д. С. Азаров / НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 

2003.  

13. Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж: автореферат дис… канд. юрид. наук, 12.00.08 / 

Н. А. Розенфельд / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. 

– К., 2003.  

14. Плугатир М. В. Імплементація Україною міжнародно-правових 

зобов’язань щодо відповідальності за злочинів у сфері комп’ютерної інформації: 

автореферат дис… канд. юрид. наук, 12.00.08 / М. В. Плугатир / Державний 

науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України. – К., 2010. 

15. Савінова Н. А. До питання кримінально-правового забезпечення 

інформаційної безпеки / Н. А. Савінова // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2010. – Спеціальний 

випуск № 6. Частина 1. – С. 135–141. 

16. Савінова Н. А. Про сутність кримінально-правового забезпечення 

розвитку національного сегмента глобального інформаційного суспільства в 

Україні / Н. А. Савінова // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових 

праць. Вип. 55 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вид. 

В. О. Туляков. – Одеса: Юридична література, 2010. – 712 с. – С. 498–502.   
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17. Савінова Н. А. Основні завдання кримінально-правової політики 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства України / Н. А. Савінова // 

Юридична України. – 2011. – № 4. – С. 98-101. 

 

ЗАГАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проаналізований проект закону України Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки № 9575 від 09.12.2011 (далі-законопроект) представляє 

інтерес з точки зору розуміння нагальних проблем кримінально-правової протидії 

суспільно-небезпечним діянням, що виникають або актуалізуються під впливом 

розвитку можливостей ІКТ в умовах розвитку інформаційного суспільства в світі 

та в Україні. 

Однак, при дослідження об’єкту регулювання, на які спрямовується 

запропонований законопроект, одразу виникає питання щодо ототожнення його 

авторами поняття інформаційна безпека з безпекою інформації (п. 1, ст. 2 

законопроекту) що в умовах розвитку інформаційного суспільства недопустиме.  

Інформаційна безпека в умовах розвитку інформаційного суспільства 

представляє собою, насамперед, безпеку інформаційного простору, безпеку всіх 

відносин, що здійснюються з використанням комунікацій. Вона має убезпечувати 

всі суспільні відносини від негативних інформаційних впливів, забезпечувати 

вільні і безпечні комунікаційні процеси в усіх сферах людської життєдіяльності, 

функціонування інформаційної інфраструктури, унеможливлювати застосування 

впливів на свідомість (підсвідомість) населення, тощо. Її неможливо відокремити  

від національної або глобальної безпеки і зводити її розуміння до звичайної 

безпеки інформації.  

Безпека інформації, у той же час, яка представляє собою комплекс у заходів 

спрямованих на убезпечення обробки, зберігання, передачі інформації тощо являє 

собою лише одну зі сфер забезпечення інформаційної безпеки.  

Тому, хоча в цілому, підхід авторів представляє певну цікавість, з 

урахуванням сучасних політико-правових підходів України до вирішення питань 

розвитку  у нашій державі інформаційного суспільства. Але він є надто 

спрощений: в цілому законопроект поняття інформаційної безпеки зводить до 

безпеки інформації, що недопустимо, адже навіть, поняття кібернетичної безпеки, 

що входить в обсяг інформаційної безпеки, не повною мірою охоплюється 

запропонованими у змісті законопроекту новелами до КК України. 

Метою законопроекту, як зазначає його ініціатор, є основне завданням  – 

«вдосконалення системи юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

інформаційної безпеки.» І, у той же час, очевидним недоліком законопроекту є 

пропозиція виключення з положень КК України статей  132, 145, 159, 163, 168, 

182, 231, 232, 328, 330, 376-1, 381, 387, ч. 11 ст. 158, ч. 2 ст. 209-1, ч. 1 ст. 422, як 

це запропоновано у п. 2 ст. 2 досліджуваного законопроекту, оскільки внаслідок 

такого виключення дієвої і достатньо ефективної кримінально-правової охорони 

може втратити низка суспільних відносин. Пропозиції зміни редакції дієвих 

статей Розділу XVI Особливої частини КК України та пропозиції додавання до 
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нього нових статей, ефективність яких спірна, також навряд чи сприятиме 

вдосконаленню системи відповідальності за визначені у цьому Розділі порушення.   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ 

Недоліком запропонованого законопроекту є пропозиція щодо виключення 

з КК України низки статей Особливої частини, які є спеціальними, дієвими, і, що 

особливо важливо, склади злочинів, передбачений диспозиціями цих статей не 

втрачає сенсу у разі вчинення дій, що утворюють їх об’єктивну сторону, з 

використанням комунікацій (у спосіб здійснення віддалених комунікацій, з 

використанням ІКТ, тощо). 

Так, зокрема, авторами у п. 2 ч. 2 законопроекту пропонується виключити з 

КК України (і, відповідно зі ст. 112 КПК України) статті / частини статей: 

ст. 132 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на 

виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної 

інфекційної хвороби; 

ст. 145 Незаконне розголошення лікарської таємниці;  

ч. 11 ст. 158 Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму 

чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до 

органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного 

реєстру виборців; 

ст. 159 Порушення таємниці голосування; 

ст. 163 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 

чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер;  

ст. 168 Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння);  

ст. 182 Порушення недоторканності приватного життя;  

ч. 2 ст. 209-1 Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму;  

ст. 231 Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю;  

ст. 232 Розголошення комерційної або банківської таємниці; 

ст. 328 Розголошення державної таємниці; 

ст. 330 Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка знаходиться у володінні держави; 

ст. 376-1 Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи 

документообігу суду; 

ст. 381 Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої 

під захист; 

ст. 387 Розголошення даних досудового слідства або  дізнання; 

ч.1 ст. 422 Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю, або втрата   документів чи матеріалів, що 

містять такі відомості. 

Суспільно-небезпечні діяння, які утворюють об’єктивну сторону всіх 

вказаних складів злочинів можуть вчинюватися як з використанням 
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комп’ютерних систем (у тому числі комп’ютерних мереж), так і без такого 

використання, тому незрозумілим є пропозиція авторів законопроекту виключити 

вказані статті з КК України. Важливо також наголосити, що об’єктом зазначених 

діянь виступає не суспільні відносини, якими забезпечується інформаційна 

безпека, а низка інших родових об’єктів.  

При цьому, як вбачається з тексту законопроекту, не всі статті Особливої 

частини КК України, у диспозиції яких об’єктивна сторона описана як діяння, 

пов’язані зі збиранням,передачею тощо відомостей (інформації, даних), авторами 

пропонуються до виключення з КК України. Так, з незрозуміло чому, у такому 

випадку, у перелік виключень не увійшли статті 111 «державна зрада» (у спосіб 

шпигунства» та 114 «Шпигунства», адже об'єктивна сторона цих складів злочинів 

представляє собою збирання з метою передачі відомостей. Очевидно, що тут 

автори погоджуються з загальнотеоретичним сприйняттям родового об’єкту цих 

злочинів як національної безпеки. У той же час, національна безпека складається 

серед іншого і з інформаційної безпеки. Таким чином, пропонуючи назвати Розділ 

XVI Особливої частини KK України «Злочини у сфері інформаційної безпеки», і 

не виключаючи при цьому з іншого розділу КК України злочинів, що прямо 

посягають на неї, конфліктують з ідеям самого законопроекту, який у 

пояснювальній записці визначено з позицій   потреби «Розв’язання завдань 

забезпечення належного кримінально-правового захисту інформаційної безпеки» 

як необхідної умови «позитивного розвитку українського суспільства, його 

включення до світових процесів інформатизації». 

Але в такому випадку незрозуміло, чому саме ці склади злочину не 

пропонуються ані до виключення, ані до переміщення у Розділ XVI Особливої 

частини КК України. 

Очевидно, що авторами визнається глобальність інформаційних процесів, 

участь їх у всіх сферах життєдіяльності вітчизняного суспільства, і тому 

незрозуміла мотивація виключення з КК України статей, які описують посягання 

на об’єкти, що перебувають у межах інших (відмінних) від обробки, зберігання, 

передачі інформації, а останні лише виступає одним із способів реалізації певної 

сфери життєдіяльності суспільства.  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту «Ситуація, що 

склалася може призвести до вельми серйозних наслідків як для України, так і для 

її громадян: від обмеження можливостей реалізації інформаційних потреб до 

принципової не конкурентоспроможності національного виробництва, освіти, 

охорони здоров’я тощо». І в цьому контексті автори пропонують ліквідувати 

спеціальні положення КК України, які саме і убезпечують відповідні сфери 

життєдіяльності від посягань на інформаційну складову у сфері відносин батьків 

та дітей, господарської діяльності, освіти, виборчих прав тощо, чим нівелюють 

ідею законопроекту.  

 1. Пропозиція авторів щодо зміни редакції чинних статей 361 – 363-1 КК 

України ( п. 4 ч. 2 законопроекту).  

Чинні статті Розділу XVI Особливої частини КК України, які автори 

законопроекту пропонують виключити, відповідно до судової статистики України 
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є дієвими, їх зміст вивірений низкою наукових досліджень, у тому числі 

дослідженням одного з авторів законопроекту.  

Натомість, редакції нових запропонованих статей на заміну містять низку 

недоліків, які викликають суворої критики. 

1.1. Так, зокрема, загальним для запропонованих авторами законопроекту 

частин перших статей 361, 361-1, 361-2, 361-3 є визначення у якості наслідків 

діянь є «істотне порушення реалізації прав, свобод або законних інтересів 

окремих фізичних осіб, або громадських інтересів, або діяльності юридичних 

осіб». Це надто широке визначення, яке не посилається навіть не на порушення 

певних прав чи свобод, а на їх комплекс взагалі, недопустиме у кримінальному 

праві. 

У п. 2 примітки до ст. 361 авторами дається тлумачення цього терміну як  

«У статтях 361–361-3 істотним порушенням реалізації прав, свобод або законних 

інтересів окремих фізичних осіб, якщо воно полягає у заподіяння матеріальних 

збитків, вважається: а) шкода фізичній особі, заподіяна через обмеження або 

виключення можливості реалізації нею своїх прав, свобод чи законних інтересів, 

яка в два або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян; б) сукупна шкода двом або більше фізичним особам заподіяна 

протягом одного місяця, через обмеження або виключення можливості реалізації 

ними своїх прав, свобод чи законних інтересів, яка у п’ять або більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Тобто, стає очевидно, що під вказаним порушенням прав, свобод та 

законних інтересів автори розуміють заподіяння шкоди, яка сталася через певні 

обмеження можливості реалізації таких прав. Це ж підтверджується подібним 

тлумаченням у п. 2 Примітки до ст. 361: «витрат, які зазнає юридична особа у 

зв’язку з порушенням її діяльності, а також витрат, які вона мусить зробити для 

відновлення своєї діяльності». 

Отже, не зрозуміло навіщо ж перевантажувати диспозиції статей, якщо 

наявні сталі конструкції опису диспозицій кримінально-правових норм, як, 

наприклад, заподіяння шкоди у певному розмірі, або перешкоджання здійснення 

певної діяльності потерпілими, чи юридичними особами або державними.  

Але авторам так і не вдалося визначити що ж саме вони вважають суспільно 

небезпечними наслідками: неможливість реалізації певних дій, або матеріальну 

шкоду (під якою з змісту статей вбачається недоотримана вигода, яка не може 

перебувати з зазначеними діяннями у прямому причиновому зв’язку). 

1.2. Недопустимим для кримінального права є визначення наслідків 

суспільно небезпечного як «умисних», оскільки вони настають лише через факт 

діяння, яке саме і характеризується вольовим і інтелектуальним моментом, що 

утворюють певну форму вини. Суспільно небезпечними ж наслідками вважаються 

такі негативні зміни, які були викликані діянням. Отже, у той час як діяння може 

бути як умисним, так і необережним, наслідки так характеризувати недопустимо. 

У той же час, не зважаючи на ці відомі теоретичні положення, автори 

визначають наслідки як «умисні» у перших частинах статей 361, 361-1 та 361-2, 

що пропонуються до внесення до КК України. 
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1.3. У новій редакції ч. 1 ст. 362, що пропонується, навпаки, при вчиненні 

умисного діяння, його наслідки визначаються як «необережні». 

Очевидно, що теоретичні питання визначення форм вини, основи яких 

закріплені у чинному КК України, не були враховані при розробці законопроекту, 

наслідок чого очевидний непрямий (евентуальний) умисел, який, як вбачається, 

автори мали на увазі, формуючи диспозицію ч. 1 ст. 361,  

Був визначений неправильно, з використанням некоректних конструкцій. 

1.4. У запропонованій авторами законопроекту редакції ч. 1 ст. 361 у 

якості альтернативних ознак об’єктивної сторони вказані «Незаконне знищення, 

блокування, порушення цілісності, порядку маршрутування чи спотворення 

процесу обробки комп’ютерних даних.  

Однак, навіть на рівні примітки поняття «незаконне» не розтлумачене. 

Об’єктивна сторона фактично всіх складів злочинів, передбачених у Особливій 

частині КК України вказує такі дії, які вчинюються всупереч закону. То ж 

незрозуміло навіщо вказувати термін, який a priori належить до характеристики 

діянь, що визначені злочинними. 

Вірогідно, автори законопроекти намагалися замінити певним синонімом 

сталий термін «несанкціоноване», але подібна заміна у спеціальній термінології 

кримінального права може призвести до підміни понять.  

Це ж повною мірою стосується використання цього ж терміну у 

запропонованій новій редакції ч. 1 ст. 362-1 та ст. 362 щодо вживання терміну 

«незаконне». 

1.5. У нових редакціях статей 361 (ч.ч. 1-3), 361-1 (ч.ч. 1-3), 362 (ч.ч. 1,2), 

363-1, зазначених у законопроекті, у якості додаткового альтернативного або 

безальтернативного (з тексту законопроекту незрозуміло) додаткового покарання 

передбачено «конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких 

було вчинено злочин, які є власністю винної особи». 

Цей момент викликає особливої уваги, адже, авторами, по суті, всупереч  

визначенню покарання «Конфіскація майна», закріпленого у ст. 59 КК України, 

визначається новий вид (підвид) покарання, при цьому пропозиції щодо 

доручення такого покарання до інших видів додаткових покарань до Загальної 

частини КК України не вноситься. 

Але визначення такого покарання недопустиме, адже  програмні та технічні 

засоби, за допомогою яких було вчинено злочин, за визначенням є знаряддями / 

засобами злочину, і відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 81 КПК України 

конфіскуються безумовно. 

Уточнення ж щодо права власності на предмет конфіскації взагалі втрачає 

сенс, адже конфіскація відповідно до ст. 59 КК України, може бути звернена лише 

на майно, що перебуває у підсудного на праві приватної власності. 

1.6. У диспозиції ч. 1 ст. 361-1 нової редакції запропоновано застосування 

альтернативного додаткового покарання у виді заборони займати певні посади чи 

займатися певною діяльністю у той час, як у межах відповідної санкції  не 

визначний спеціальний суб’єкт до якого така санкція може бути застосована. Це 

повною мірою нівелює навіть можливість застосування такого покарання. 
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1.7. Особливого занепокоєння викликають текстові і структурні помилки, 

які допущені при формулюванні нової редакції ст. 361-2.  

1.7.1. Раніше вже зазначалися недоліки ч. 1 цього за зосередимо 

пропонованого положення, стосовно вживання терміну «незаконне» щодо 

надання доступу до інформації та щодо фактично невизначеного кола прав та 

свобод, які унеможливлюються внаслідок вчинення певного діяння. 

1.7.2. У тексті ч. 2 запропонованої редакції ст. 361-2 у якості обтяжуючої 

обставини зазначено вчинення діянь «з корисливою метою». Очевидно, що це є 

незначне для практичного застосування, але важливе для розуміння та тлумачення 

змісту статті в цілому упущення. Мета, як остаточна ціль на яку спрямоване 

діяння відрізняється від мотиву, який є спонуканням до вчинення певних дій. У 

конструкціях КК України переважна більшість корисливих злочинів 

характеризується саме корисливим мотивом, який включає отримання прибутку 

від злочину: особа іде на вчинення злочину заради отримання прибутку.  

Автори ж законопроекту визначають склад цього злочину, як матеріальний, 

це й роблять акцент на спрямуванні умислу на настання наслідків у вигляді 

«істотного порушення реалізації прав, свобод або законних інтересів окремих 

фізичних осіб,  або державних чи громадських інтересів, або діяльності 

юридичної особи». Отже, метою злочину є настання таких наслідків. Відповідно, 

корисним тут може визначатися лише тільки мотив злочину, а не мета, адже така 

мета фактично визначена ще на рівні диспозиції простого складу цього злочину. 

1.7.3. У ч. 2 цієї статті у якості обтяжуючої обставини вказується 

спеціальний суб’єкт злочину – особа, «яка має правомірний доступ до інформації 

у зв’язку з займаною посадою чи спеціальними повноваженнями».  

Це свідчить про те, що у ч. 1 цієї статті автори передбачають можливість 

«надання доступу» загальним суб’єктом – особою яка сама не має доступу до 

такої інформації… Але це ж повна нісенітниця, адже така особа не може 

«надавати» доступ, якщо сама його не має.  

Вірогідно, автори під «наданням доступу» розуміли «сприяння у отриманні 

доступу», але ж сприяння, як вид дій співучасника, повною мірою охоплюється 

ознаками дій пособника. Отже, таке положення втрачає сенс взагалі.  

1.7.4.Третя обтяжуюча ознака у межах кваліфікованого складу 

пропонованої редакції ч. 2 ст. 361-2 – вчинення діянь «з використанням засобів 

масової інформації чи інших інформаційних технологій, що забезпечують доступ 

до інформації значної кількості осіб». 

По-перше, авторами допускається помилка у використання понять. Так, 

пропоновані ними «засоби масової інформації» значно вужче від поняття «засоби 

масової комунікації», яке включає як ЗМІ, так і всі медіаносії, у т.ч. Internet. 

По-друге засоби масової інформації не належать до «технологій», а 

працюють з їх використанням. Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про пресу 

та інші засоби масової інформації»,  адже під засобами масової інформації 

розуміються газети,  журнали, теле- і радіопрограми, кінодокументалістика, інші 

періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації.  
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Отже така однолінійність визначення неоднорідних предметів з позначкою 

«та інших» на рівні характеристику способу вчинення діянь недопустима, адже 

породжуватиме неможливості застосування положення на практиці. 

По-третє термін «значної кількості осіб» передбачає не лише доведення 

такої кількості осіб під час слідства, а й визначення його «значності». Тож, 

вірогідно, автори мали на увазі поширений у ЗМІ та правовому забезпеченні їх 

діяльності термін «невизначене коло осіб», який передбачає, що кількість 

отримувачів інформації така велика, що точно визначити її неможливо. 

1.7.4. Викладення «Примітки» пропонованої новели викликає потребу 

окремого аналізу. 

У «Примітці» містяться, як вдається встановити при аналізі її змісту, 

підставі спеціального виду звільненні від кримінальної відповідальності.  

Але ж в КК України такі підстави визначаються не у примітці до статті, а в 

окремій її частині, адже суд не може приймати рішення на підставі примітки до 

статті. 

Саме формулювання змісту примітки як «…надання доступу до таємної, 

службової або конфіденційної інформації не може бути визнано незаконним, 

якщо суд встановить, що ця інформація, на час надання доступу до неї, була 

суспільно необхідною». 

Отже, відповідно до такого змісту, на стадії порушення кримінальної 

справи, органи дізнання / слідства (або адвокат?) мають звернутися до суду з 

приводу визнання законності або незаконності надання доступу. Але ж як це 

виглядатиме з точки зору кримінального процесу і здорового глузду?  

І, звідси виникає низка питань: ким, відповідно до змісту ч. 1 цієї статті і 

примітки має визнаватися «незаконність»? Які механізми звернення зняття до 

суду з приводу визнання «законності дій» та прийняття рішення самим судом 

щодо такої «законності»?  

У разі ж належного оформлення спеціального виду звільнення від 

відповідальності, або правильного формулювання об’єктивної сторони, чи, навіть, 

примітки, такі питання будуть вирішуватися у встановленому КПК порядку і не 

викликатимуть складностей.  

1.7.5. Потребує чіткого визначення поняття «суспільно необхідна» і предмет 

до якого вона застосована. Як вбачається з тексту, йдеться про суспільну 

значимість інформації, яка у спеціальних науках визначається як «соціально 

значуща інформація». Але ж соціальна значущість інформації не нівелюється тим, 

що вона має статус певного виду таємності, це навпаки її підсилює. 

Інше – це соціальне значення саме доступу до неї. Саме соціальне значення 

загального доступу до інформації може бути оціночною категорією.  

Відповідно до ч. 1 ст. 17  Конституції України  «Захист суверенітету  і  

територіальної  цілісності України, забезпечення її економічної та  інформаційної  

безпеки  є найважливішими  функціями  держави,  справою  всього  Українського 

народу». Тобто, забезпечення інформаційної безпеки в державі покладається на 

кожного. 
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У той же час, спеціальним суб’єктом складу злочину, описаного у редакції 

запропонованої ст. 363 є особа «відповідає за дотримання вимог інформаційної 

безпеки». Очевидно, що йдеться по службову особу, функціональним обов’язком 

якої є забезпечення захисту інформації певного виду.  

Однак, в такому випадку взагалі незрозуміло навіщо визначати окремим 

положенням КК звичайну службову недбалість, відповідальність за яку 

передбачена у ст. 367 КК України, яка є дієвою і ефективною.  

 2. Незрозумілою є позиція авторів законопроекту щодо виключення 

ст. 361-2 з КК України (хоча і не декриміналізації діянь, нею описаних), через 

«надлишковості кримінально-правової заборони», яка, ніби то охоплюється цією 

статтею.  

Склади злочинів, на які посилаються автори у межах, ніби то, вірогідності 

застосування загальної ст. 361-2 КК України, у разі спрямування дій на 

конкретний об’єкт, визначений у межах певної статті Особливої частини КК 

України, відповідно до теорії кваліфікації злочинів, мають застосовуватися 

спеціальна норма. Тут не може і йтися про виникнення колізій тощо. 

Відмежування ж від суміжних складів здійснюється в даному випадку 

здійснюється в залежності від спрямування умислу суб’єкта. 

Однак, як вже вказувалося вище, низку таких спеціальних складів автори 

пропонують виключити з КК також.   

Натомість, автори зазначають, що наявні деякі види суспільно-небезпечних 

діянь, які у разі ненастання наслідків, не можуть вважатися закінченими 

злочинами відповідно до спеціальних норм КК України: 

- коли розповсюдження або збут комп’ютерної інформації, зміст якої 

складає лікарську, комерційну або банківську таємницю здійснює особа, якій 

вони були довірені, але наслідків, зазначених у ст.ст. 145 чи 232 не настало; 

- коли здійснюється розповсюдження або збут комп’ютерної 

інформації, зміст якої складає таємницю усиновлення (ст. 168) або приватного 

життя (ст. 182), але до умислу суб’єкта не включається усвідомлення та бажання 

або свідоме допущення, заподіяння шкоди конкретній особі, або чітко визначеній 

групі осіб, тобто відсутні ознаки складу злочину проти конституційних прав та 

свобод. 

Однак, це має вважатися додатковим аргументом на користь існування 

ст. 261-2 КК України, але, поряд з пропозицією виключити з КК України статті 

145, 168, 182 та 232, авторами пропонується виключити також і статтю 361-2, не 

лишаючи ані загального, ані спеціального складу злочину. 

Таке намагання підвищити ефективність кримінально-правового 

законодавства надто сумнівна.  

3. Не обґрунтовано пропозиція доповнити Розділ XVI КК України 

статтями 361-3, 362-1, 362-2, 362-3  та внести відповідні зміни до ст. 112 КПК 

України (ч. 1 законопроекту).  

Так, авторами пропонується включити до КК України статті: 

361-3. Порушення правил здійснення масових розсилок електронних 

повідомлень; 
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362-1. Заподіяння необережної шкоди через незаконне створення перешкод 

для надання телекомунікаційних послуг або їх незаконне отримання; 

362-2. Заподіяння необережної шкоди через незаконне надання доступу до 

інформації; 

362-3. Заподіяння необережної шкоди через порушення правил здійснення 

масових розсилок електронних повідомлень. 

Проаналізуємо їх зміст. 

В даному випадку спостерігаються всі ті ж тенденції, які раніше 

аналізувалися відносно нових редакцій на заміну діючих статей Розділу XVI, які 

пропонуються законопроектом. 

До них належать, коментовані раніше: 

- «істотне порушення реалізації прав, свобод або законних інтересів 

окремих фізичних осіб, або державних чи громадських інтересів, або діяльності 

юридичної особи» (ч. 1 ст. 361-3);  

- «з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких 

було вчинено злочин, які є власністю винної особи» (ч.ч. 1-3 ст. 361-3; ч.ч. 1, 2 

ст. 362-1; ч.ч. 1, 2 ст. 362-3); 

- похибки у описі форми вини (непрямий умисел) у ч. 1 ст. 362-1, ч. 1 

ст. 362-2; 

- помилка при визначенні конфіскації «програмних та технічних 

засобів, за допомогою яких було вчинено злочин, які є власністю винної особи» 

(ч.ч. 1-3 ст. 361-3; ч.ч. 1, 2 ст. 262-1; ч.ч. 1, 2 ст. 362-3). 

Крім того, запропоновані новели містять низку надто істотних недоліків, на 

яких бажано зупинитися окремо. 

3.1. У ч. 2 ст. 362-2 та ч. 2 ст. 362-3, вживається положення «Ті самі 

діяння, якщо вони з необережності спричинили тяжкі наслідки..». Очевидно, що 

автори неточно розуміють що певна форма вини стосується особливостей 

відношення суб’єкта до вчинюваного ним діяння, але ж ніяк не діяння – до 

наслідків, як це зазначено у законопроекті. 

3.2. У ч. 1 ст. 361-3, запропонованій законопроектом, передбачено 

альтернативне додаткове покарання у вигляді позбавлення права  обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю. У той же час, у диспозиції ч. 1 цієї статті 

спеціальний суб’єкт не визначений. То ж, неможливо зрозуміти, навіщо таке 

покарання взагалі визначене у цій статті. 

3.3. Спеціальний суб’єкт не визначений і у ч.ч. 1 ст. 362-3, що пропонується 

законопроектом. У той час, як з об’єктивної сторони автори визначають її як 

«порушення правил здійснення масової розсилки», суб’єкт дотримання таких 

правил не визначається навіть на рівні примітки. 

3.4. Попри те, що чинною ст. 363-1 КК України криміналізовано 

перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом 

масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, авторами законопроекту 

пропонується її редакцію змінити, а також додати до КК України ст. 362-3, яка 

передбачає вчинення аналогічних діянь. При цьому як обґрунтування доцільності 
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цього,так і формулювання диспозицій та санкцій вказаних новел викликають 

низку суттєвих зауважень. 

У пояснювальній записці до законопроекту автори безумовно обґрунтовано 

посилаються на розроблене і дієве американське законодавство щодо протидії 

спаму (SPAM, sending of predatory and abusive e-mail). Однак, ставити в 

альтернативу цьому напряму роботи системи законодавчого забезпечення 

боротьби з таким негативним явищем у США єдиного акту, що є в Україні – 

Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України № 720 від 9 серпня 2005 р. недоречно, як 

недоречно порівнювати і кількість комерційних розвилок, що здійснюються в 

США з подібними показниками Україні (які, навіть, ніде не аналізуються). 

Здійснення комерційного СПАМу відбувається, насамперед, для ухилення 

від оподаткування на рекламу, і боротьба з ним, зокрема, в США, спрямована 

саме на легалізацію рекламних повідомлень з метою їх фіксації для 

оподаткування. 

В цілому ідея криміналізації СПАМу у Україні може сприйматися схвально, 

але за умов належного економічного і соціологічного обґрунтування наявності 

такої проблеми, а також із правильним визначенням диспозиції відповідного 

положення та адекватної санкції за вчинення подібних дій.  

У запропонованому законопроекті запропоновані два положення, якими 

криміналізується СПАМ: ст. 361-3 та ст. 362-3. Перша з них передбачає 

відповідальність за СПАМ який спричинив «умисне істотне порушення реалізації 

прав, свобод або законних інтересів окремих фізичних осіб,  або державних чи 

громадських інтересів, або діяльності юридичної особи». Друга з них передбачає 

відповідальність за «Порушення правил здійснення масової розсилки електронних 

повідомлень, якщо воно з необережності спричинило значну шкоду». В обох 

випадках йдеться про умисні дії.  

Натомість, як вбачається з санкцій запропонованих положень, автори ще і 

визначають істотну диференціацію покарань за такі діяння: ч. 1 ст. 361-3 – 

найтяжче з альтернативних основних покарань – позбавлення полі до трьох років 

(альтернативно), ч. 1. ст. 363-1 – найтяжче з альтернативних покарань – виправні 

роботи на строк до одного року. 

Питання щодо визначення «умисності» та «необережності» наслідків, про 

що йшлося вище, виключає потребу повертатися до цього питання тут. Очевидно, 

що форма вини, яку автори вкладають у зміст ст. 361-3 має характеризуватися як 

прямий умисел, а у зміст ст. 362-3 – як непрямий умисел, оскільки здійснювати 

розсилку електронних повідомлень особа може лише умисно. Тобто, обидва 

вказані діяння мають характеризуватися умисною формою вини.  

Отже, виникає питання: навіщо вони розмежовані? Адже практика 

криміналізації умисних діянь у КК України не допускає градації різних видів 

умислу в окремих стаття – це просто недоцільно. 

4. У п. 3 законопроекту авторами пропонується внести до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення зміни стосовно зміни окремих 

формулювань, які також викликають критики. 
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4.1. Пропонується абз. 1 ч. 1 148-1 викласти у такій редакції: «Незаконне 

створення перешкод для надання телекомунікаційних послуг або їх незаконне 

отримання, якщо воно спричинило порушення реалізації прав, свобод або 

законних інтересів окремих фізичних осіб,  або державних чи громадських 

інтересів, або діяльності юридичної особи, …», а абз. 1 ч. 1 ст. 212-6 – у редакції: 

«Незаконне знищення, блокування, порушення цілісності, порядку 

маршрутування чи спотворення процесу обробки комп’ютерних даних, якщо воно 

спричинило порушення реалізації прав, свобод або законних інтересів окремих 

фізичних осіб, або державних чи громадських інтересів, або діяльності юридичної 

особи, …». 

Повертаючись до раніше визначених помилок у формулюваннях щодо 

використання терміну «незаконне» та словосполучень «порушення реалізації 

прав, свобод або законних інтересів окремих фізичних осіб, або державних чи 

громадських інтересів, або діяльності юридичної особи», слід підкреслити, що 

такі формулювання як у кримінальному, так і у адміністративному праві 

непотрібними та недопустимими: вони не несуть змістовного навантаження, і 

здатні лише заважати правильній кваліфікації діянь.  

 

ВИСНОВОК 

В цілому досліджений проект закону України Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері 

інформаційної безпеки,  № 9575 від 09.12.2011, орієнтований на підвищення 

ефективності кримінальної відповідальності за посягання на інформаційну 

безпеку жодним чином не вплине на підвищення такої. 

Законопроектом пропонується виключення з КК України низки статей, які 

спрямовані на убезпечення засобами кримінального права суспільних відносин у 

сфері державної, комерційної, банківської таємниці, конфіденціальної інформації, 

таємниці усиновлення, медичної таємниці тощо, а також на зміни редакції всіх 

статей, розміщених у Розділі XVI Особливої частини КК України. Таке 

виключення є недопустимим, адже відсутність кримінальної відповідальності за 

вчинення суспільно-небезпечних посягань на вказані суспільні відносини виведе з 

поля дії закону про кримінальну відповідальність низки діянь, які саме і 

посягають на інформаційну безпеку держави – безпеку інформаційного простору. 

На заміну таким виключенням пропонується нова редакція всіх статей 

Розділу XVI Особливої частини КК України та додавання до них на заміну 

скасованих низки статей. Зміст запропонованих статей належним чином не 

опрацьований: вони страждають на недоліки формулювань та структури 

диспозицій та санкцій; не відображують належним чином обов’язкових для 

диспозицій статей елементів складу злочину; у диспозиціях статей зазначені 

покарання, які не можуть бути застосовані через неправильність їх визначення та 

невідповідність їх загальним вимогам застосування у кримінальному праві таких 

покарань. 

В цілому виникає питання доцільності такого проекту закону, адже він не 

вирішує задекларованої авторами мети, не може бути ефективним навіть через 



472 

 

  

власні вади, а також зменшує обсяг кримінально-правової охорони значної низки 

суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки. 

Враховуючи зазначене вище, вважаємо досліджуваний проекту закону 

України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки № 9575 від 

09.12.2011 таким, що не може виноситися на розгляд Верховної Ради України до 

моменту його належного доопрацювання та надання аргументованих доводів 

доцільності його розгляду і обумовленості прийняття змін до закону про 

кримінальну відповідальність, які ним вносяться. 

 

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін  

Навчально-наукового інституту  

права та психології НАВС, 

к.ю.н.         Савінова Н. А. 
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Додаток В 

 

АНКЕТА ОПИТУВАННЯ 
 

Відповідаючи на запитання цієї анкети, прошу Вас: 

Чітко слідувати сутності заданого запитання і обирати той з запропонованих варіантів, 

який найбільш точно відображує Вашу відповідь; 

З числа запропонованих варіантів відповідей обирати лише один варіант; 

Відмічати обраний варіант відповіді таким чином, щоб при обробці результатів 

анкетування не виникало сумнівів, що саме він був обраний Вами. 
 

Примітка: питання з позначкою* розраховані на осіб, які на момент опитування є 

підданими України і постійно у ній проживають 
 

Відомості про особу, що опитується 
Стать Чоловіча Жіноча 

Вік Від 14 до 18 Від 18 до 24 Від 25 до 40 

 

Від 41 до 55 

 

Від 56 і старше 

 

Підданство Україна РФ та інші 

країни СНД 

США / 

Канада 

Країни ЄС Інші країни: ___________________ 

 (зазначити)  

Постійне 

проживання 

Україна РФ та інші 

країни СНД 

США / 

Канада 

Країни ЄС Інші країни: ___________________ 

 (зазначити)  

Статус  

 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
 

1. * При обранні до огляду каналу телебачення Ви віддаєте перевагу… 

А Вітчизняним телеканалам 

Б Телеканалам країн близького зарубіжжя (РФ, Білорусь, Молдова тощо) 

В Телеканалам країн далекого зарубіжжя (США, Великобританія, Німеччина тощо) 

Г Мені байдуже, який телеканал дивитися – дивлюся все 

Д Я не дивлюся телевізор 
 

 

2. Під час перегляду продукту зарубіжного мовлення або виробництва, чи не відчуваєте Ви 

інколи дискомфорту від сприйняття такого продукту через наявні ментальні бар’єри 

(національні традиції, культуру, бачення, самовідчуття, відчуття гідності тощо)  

А Так, і мене це засмучує 

Б Ні, нічого подібного я не відчуваю  

В Так і повинно бути – для цього цей продукт і створюється / транслюється 

Г Я не дивлюсь телевізор  
 

 

Дивлячись неправдиві зарубіжні новини про свою країну, її політику, населення тощо, Ви 

відчуваєте…  

А Я незадоволений через те, що це ганьбить мою країну в очах світу / Власне мене / шкодить 

почуттям власної поваги населення до своєї країни 

Б Мені байдуже 

В Я задоволений, оскільки це викликає увагу до моєї країни з боку інших 

Ж Я не дивлюсь телевізор  
 

 

4. Дивлячись агресивну рекламу, у тому числі політичну, соціальну, я замислююся над тим 

що…  

А Така реклама зацікавлює мене для здійснення певного вибору 

Б Така реклама агресивно схиляє мене до певного вибору 
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В У такій рекламі закладені технології впливу на свідомість людини, для того, щоб схилити її 

до певного вибору проти її дійсної волі 

Г Я не дивлюсь телевізор / Мені байдуже 
 

5.Чи мали місце випадки, коли внаслідок вражень від перегляду певного продукту мовлення 

вітчизняних телеканалів (вітчизняного та зарубіжного виробництва) у Вас погіршувалося 

самопочуття?  

А Ні, таких випадків ніколи не було 

Б Так, але незначні: погіршувалося серцебиття, змінювався тиск, боліла голова. 

В Так, мали місце випадки, коли після перегляду мені ставало зле  

Г Я не дивлюсь телевізор 
 

 

6.Чи вважаєте Ви небезпечними пропозиції до ступу у релігійні організації через телебачення?  

А Так 

Б Ні 

Е Я не дивлюсь телевізор / Мені байдуже 
 

 

7.Чи вважаєте Ви можливість впливу телебачення на свідомість населення для спонукання 

його до певних дій?  

А Так, це повною мірою можливо 

Б Так, але тільки певних верств населення 

В Ні, не вважаю це можливим 

 

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК 
 

8. Чи отримуєте Ви СПАМ74 на мобільний телефон? 

А Так 

Б Ні 

В Я не користуюся мобільним зв’язком 
 

9. Чи отримували Ви погрози щодо себе або своїх близьких на мобільний телефон? 

А Так 

Б Ні 

В Я не користуюся мобільним зв’язком 
 

 

10. Чи отримували Ви несанкціоновані пропозиції сексуальних послуг на мобільний телефон? 

А Так 

Б Ні 

В Я не користуюся мобільним зв’язком 
 
 

11. Чи користуєтесь Ви послугами мобільної комерції (оплата рахунків своїх і третіх осіб, 

оплати через технологію NFC тощо)?  

А Так 

Б Ні 

В Я не користуюся мобільним зв’язком 
 

12. Чи створює для Вас загрозу отримання доступу сторонньої особи до Вашого мобільного 

телефону?  

А Так, оскільки у ньому міститься інформація, яка може бути використана мені на шкоду 

Б Ні, жодних загроз я не відчуваю 

В У мене немає мобільного телефону 

                                                      
74 СПАМ (англ. SPAM - ) - Розсилка комерційної реклами та інших видів повідомлень  

(інформації) особам, які не виражали бажання її отримувати 
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INTERNET 
 

13. Чи отримуєте Ви на електронну поштову скриньку рекламу / запрошення відвідати 

порнографічні сайти? 

А Так  

Б Ні 

В Я не користуюся Internet / Я не користуюся електронною поштою 
 

 

14. Ви отримуєте на електронну пошту рекламу на розсилку якої Ви не давали згоди? 

А Так  

Б Ні 

В Я не користуюся Internet / Я не користуюся електронною поштою 
 

 

15. Чи «зламувалась» Ваша сторінка у соціальній мережі сторонніми особами? 

А Так  

Б Ні 

В Я не користуюся Internet / У мене нема сторінки у соціальній мережі 
 
 

16. Чи отримували Ви на сторінці у соціальній мережі запрошення до сексуальних стосунків, у 

т.ч. від повій? 

А Так  

Б Ні 

В Я не користуюся Internet / У мене немає сторінки у соціальній мережі 
 

 

17. Чи отримували Ви на свою електронну адресу повідомлення про виграш Вами великих сум 

в лотереях у мережі, у т.ч. з пропозиціями переслати певні кошти для отримання головного 

призу? 

А Так, отримував 

Б Ні, не отримував 

В Я не користуюся Internet 
 

 

18. Використання Вашої електронної скриньки, або сторінки в соціальній мережі сторонніми 

особами від Вашого імені… 

А Небезпечним для Вас / Ваших близьких / контактерів 

Б Вважаю безпечним – навряд чи мені можуть зашкодити такі дії 

В Я не користуюся Internet / у мене нема сторінки у соціальній мережі 
 

ДАНІ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ 
 

19. Чи даєте Ви згоду на використання даних особистого характеру про Вас та Ваших близьких 

на вимогу осіб, які при цьому не гарантують обмеження доступу до таких даних? (Всі види не 

анонімного опитування, у тому числі заповнення іменних анкет в магазинах, готелях, Internet 

тощо) 

А Так. 

Б Ні. 
 

 

20. Чи розміщуєте Ви дані особистого характеру у мережевих спільнотах в Інтернет? 

А Так. 

Б Ні. 

В Я не користуюся Internet / У мене нема сторінки у соціальній мережі 
 

 

21. Чи закриті Вами дані особистого характеру від доступу сторонніх осіб в Інтернет? 
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А Так. 

Б Ні. 

В Я не користуюся Internet / У мене нема сторінки у соціальній мережі 
 

 

22. Використання Ваших даних особистого характеру сторонніми особами на шкоду Вашим 

інтересам Ви вважаєте… 

А Небезпечним для Вас / Ваших близьких / контактерів: це може створити загрози  

Б Вважаю безпечними: навряд чи мені можуть зашкодити такі дії 

 

Дякую за співпрацю! 

 

З повагою, Н.А.Савінова 
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Додаток Д 

 

QUESTIONNAIRE 
 

Please adhere to the following when answering the questions of this questionnaire: 

Strictly follow the essence of the question being asked and select the one of the offered options most 

precisely reflecting your answer; 

Select only one option from several offered ones; 

Mark the selected option in such a way so as to avoid any doubt that this is the one selected by you 

during processing of questioning results. 
 

Note: questions marked* are intended for persons who are citizens of Ukraine permanently residing 

in it as of the questioning moment 
 

Information on the person being questioned 
Sex Male Female 

Age 14 to 18 18 to 24 25 to 40 

 

41 to 55 

 

56 and older 

 

Nationality Ukraine RF and other 

CIS countries 

USA / 

Canada 

EU Member 

States 

Other countries: 

___________________ 

 (specify)  

Permanent 

residence 

Ukraine RF and other 

CIS countries 

USA / 

Canada 

EU Member 

States 

Other countries: 

___________________ 

 (specify)  

Status  
 

 

TELEVISION 
 

1.* Which TV channels do you prefer? 

A National TV channels 

B TV channels of the “near abroad” countries (RF, Belarus, Moldova etc.) 

C TV channels of the “far abroad” countries (US, United Kingdom, Germany etc.) 

D I don’t care which TV channel to watch – I watch everything 

E I do not watch TV 
 

 

 2.During watching of foreign broadcast or production material, have you ever felt any discomfort 

related with perception of this material due to existing mental barriers (national traditions, culture, 

apprehension, self-perception, sense of self-worth etc.) 

A Yes, and this distresses me 

B No, I don’t feel anything like that 

C That’s the way it has to be – this is why this material has been created / is broadcasted 

D I do not watch TV 

 

3.Watching dishonest foreign news about your country, its politics, population etc., you feel… 

A I am dissatisfied because this dishonors my country in the eyes of the world / this dishonors me 

personally / this impairs the sensation of self-respect of my country’s population 

B I don’t care 

C I am satisfied because this attracts other people’s attention to my country 

D I think that they might be right…. 

E I realize that if this position is well-reasoned, one should agree with it 

F I do not watch foreign news 

G I do not watch TV 
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4.Watching aggressive commercials, including political and social, makes me thinking that … 

A These commercials try to rouse interest in making a certain choice 

B These commercials aggressively persuade me to a certain choice 

C These commercials are produced using technologies of affecting human conscience so as to persuade 

someone to a certain choice against his/her true will 

E I do not watch TV / I don’t care 
 
 

5.Were there any events when impressions after watching a certain broadcast of national channels 

(domestic or foreign) caused deterioration of your health? 

A No, this has never happened 

В Yes, but the deterioration was minor: worsening of heart rate, change of blood pressure, headache. 

С Yes, there were events when I felt badly after watching TV 

D I do not watch TV 
 

 

6.Do you find offers to join religious organizations through the TV dangerous? 

A Yes 

B No 

C I do not watch TV / I don’t care 
 

 

7.Do you believe in possibility of TV’s impact on population conscience for their persuasion to certain 

actions? 

A Yes, this is absolutely possible 

B Yes, but only for certain population strata 

C No, I don’t think this is possible 

 

MOBILE COMMUNICATION 
 

8.Do you receive SPAM75 on your cell phone? 

A Yes 

B No 

C I do not use mobile communication 
 
 

9.Have you ever received any threats concerning yourself or your relatives on your cell phone? 

A Yes 

B No 

C I do not use mobile communication 
 

 

10.Have you ever received unauthorized offers of sexual services on your cell phone? 

A Yes 

B No 

C I do not use mobile communication 
 

 

 

11.Do you use mobile commerce services (payment of yours and third persons’ accounts, payment 

using NFC technology etc.)?  

A Yes 

B No 

C I do not use mobile communication 
 

                                                      
75 SPAM - Dissemination of commercial adverts and other types of messages (information) to persons 

who expressed no will to receive them 
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12.Does gaining access to your cell phone by a third person pose any threat for you? 

A Yes, as it contains information which may be used to my detriment 

B No, I feel no threats at all 

C I have no cell phone 
 

INTERNET 
 

13.Do you receive commercial adverts / invitations to visit pornographic sites to your email box? 

A Yes 

B No 

C I do not use the Internet / I do not use the email 
 

14.Do you receive any adverts you gave no consent to receive to your email box? 

A Yes 

B No 

C I do not use the Internet / I do not use the email 
 

15.Has your page in social networks been broken by third persons? 

A Yes 

B No 

C I do not use the Internet / I do not have a profile in social networks 
 

16.Have you ever received any invitations for sexual relations, including those from prostitutes, at 

your profile in social networks? 

A Yes 

B No 

C I do not use the Internet / I do not have a profile in social networks 
 

17.Have you ever received any communications informing you that you have won a large amount of 

money in network lottery, including offers to deliver some money for receipt of the main prize, to your 

email box? 

A Yes, I have 

B No, I haven’t 

C I do not use the Internet 
 

18.Use of your email box or your profile in a social network by third persons on your behalf is … 

A Dangerous for you / your relatives / your contacts 

B Safe to my belief – such actions can hardly do me any harm 

C I do not use the Internet / I do not have a profile in social networks 

 

PERSONAL DATA 
 

19.Do you give your consent for use of these personal data about you and your relatives at request of 

persons who can not assure limited access to such data? (All types of non-anonymous survey, including 

filling of questionnaires with name specification in shops, hotels, Internet etc.) 

A Yes 

B No 
 

20. Do you place any personal data in online communities in the Internet? 

A Yes 

B No 

C I do not use the Internet/ I do not have a profile in social networks 
 

21. Are your personal data in the Internet protected from access of third persons? 

A Yes 

B No 
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С I do not use the Internet/ I do not have a profile in social networks 
 

 

22. Use of your personal data by third persons in the manner harmful for your interests, to your belief, 

is … 

A Dangerous for you / your relatives / contacts: this may be hazardous 

В Safe to my opinion: such actions can hardly do me any harm 

 

Thank you for your collaboration! 

 

Sincerely yours, N.A. Savinova 
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Додаток Е 

 

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 

Загальна кількість опитаних 1520  

Термін проведення опитування жовтень 2011 – серпень 2012 років 
Способи опитування: безпосереднє опитування, Internet-опитування 

 

Категорії опитаних 

 

Кількість опитаних по 

категоріям 

Позиція в таблиці 

Осіб чоловічої статі 988 1 

Осіб жіночої статі 532 2 

У віці від 14 до 17 134 3 

У віці від 18 до 24 954 4 

У віці від 25 до 40 273 5 

У віці від 41 до 55 132 6 

У віці від 56 і старше 27 7 

Громадян України 868 8 

Громадян РФ та інших 

країн СНД 

317 9 

Громадян США, Канади, 

Ізраїлю, країн ЄС 

335 10 

Осіб, що постійно 

проживають на території 

України 

915 11 

Студентів 929 12 

Вчених 10 13 

Працівників суду, 

прокуратури, органів МВС, 

СБУ 

43 14 

Працівників засобів масової 

інформації 

107 15 

Фахівців у галузі ІТ 193 16 

Державних службовців 65 17 

Інших осіб (працівників 

інших галузей, 

домогосподарок, 

непрацюючих пенсіонерів, 

безробітних)  

173 18 

В цілому 1520 19 
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Питання Стать 

Ч 

Стать 

Ж 

14-

17 

18-

24 

25-

40 

41-

55 

56 і 

старш 

Україна РФ / 

СНД 

США 

/ ЄС 

Тер. 

Укр 

Студенти Вчені Суд 

/ 

П.о 

ЗМІ ІТ Держсл Інші В 

цілому 

П1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

А 140 56 13 89 49 34 2 187 0 0 187 87 3 25 4 4 48 11 182 

Б 98 120 16 103 29 18 3 169 0 0 169 166 3 12 32 8 10 15 246 

В 187 151 61 227 47 38 1 374 0 0 374 215 2 5 54 52 7 12 347 

Г 15 27 2 52 12 15 0 81 0 0 81 7 0 1 0 38 0 5 51 

Д 31 28 1 41 0 0 0 42 0 0 42 6 0 0 0 10 0 1 17 

П2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 472 211 91 528 170 79 22 626 120 219 598 431 8 37 0 102 62 43 683 

Б 354 238 6 331 83 2 0 79 143 63 242 376 2 4 4 73 3 121 583 

В 90 51 25 31 13 30 5 86 54 26 75 43 0 1 98 8 0 0 150 

Г 72 32 12 64 7 21 0 77 0 27 61 79 0 1 5 10 0 9 104 

П3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 536 372 101 604 227 98 26 638 160 241 629 592 8 38 98 95 54 117 1020 

Б 354 124 16 281 32 12 0 151 143 63 220 246 0 4 4 62 5 45 366 

В 26 4 3 5 7 1 1 2 14 4 5 14 2 0 0 6 6 2 30 

Г 72 32 12 64 7 21 0 77 0 27 61 79 0 1 5 10 0 9 104 

П4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 583 391 73 669 173 53 6 484 202 201 452 512 7 28 90 150 43 120 950 

Б 281 98 44 211 81 40 3 228 69 71 335 278 2 10 9 33 19 37 388 

В 52 11 5 10 12 18 19 79 46 36 67 60 1 4 3 0 3 7 78 

Г 72 32 12 64 7 21 0 77 0 27 61 79 0 1 5 10 0 9 104 

П5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 906 491 134 954 273 132 27 868 317 27 915 850 10 41 102 183 64 148 1398 

Б 8 8 0 0 0 4 12 12 4 0 12 0 0 1 0 0 0 15 16 

В 2 1 0 0   0 3 2 1   2 0 0 1 0 0 2 1 4 

Г 72 32 12 64 7 21 0 77 0 27 61 79 0 1 5 10 0 9 104 
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П6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 783 421 24 805 246 103 26 725 215 264 783 657 10 42 93 181 58 163 1204 

Б 133 79 98 85 20 8 1 66 102 44 71 193 0 0 9 2 5 1 212 

В 72 32 12 64 7 21 0 77 0 27 61 79 0 1 5 10 0 9 104 

П7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 212 105 25 237 98 33 10 222 104 77 276 214 2 15 67 25 11 35 369 

Б 213 247 68 459 122 79 14 451 121 170 380 386 7 24 40 156 49 70 732 

В 563 180 41 258 53 20 3 195 92 88 259 329 1 4 0 12 5 68 419 

П8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 891 411 112 873 231 103 22 811 307 188 876 815 7 12 103 191 27 147 1250 

Б 97 120 22 81 42 25 4 53 12 146 35 114 3 31 4 2 25 26 205 

В 4 1 0 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 52 3 55 

П9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 41 14 2 13 17 21 2 39 15 1 42 5 1 35 5 1 3 5 55 

Б 943 517 132 941 256 107 24 825 312 333 869 924 9 8 102 192 60 185 1460 

В 4 1 0 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 2 3 5 

П10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 135 83 29 93 51 42 3 111 76 31 188 97 2 7 32 63 2 15 218 

Б 849 448 105 861 222 86 24 753 241 303 723 832 8 36 75 130 61 155 1297 

В 4 1 0 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 2 3 5 

П11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 112 67 2 63 41 71 2 56 39 84 63 30 1 0 24 112 0 12 179 

Б 872 464 132 891 232 57 24 808 278 250 848 899 9 43 83 81 63 158 1336 

В 4 1 0 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 2 3 5 

П12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 971 490 120 927 263 128 21 813 312 334 864 919 9 43 107 189 61 131 1459 

Б 15 41 14 27 10 0 5 51 5 0 49 10 1 0 0 4 2 39 56 

В 4 1 0 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 2 3 5 
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П13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 635 433 79 710 173 98 8 730 207 131 742 761 4 34 88 151 2 28 1068 

Б 344 86 50 243 199 32 7 117 110 234 152 168 4 9 19 42 59 131 432 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 891 411 112 873 231 103 12 811 307 188 876 815 7 12 103 191 27 147 1302 

Б 88 108 17 140 41 27 3 36 10 147 18 114 1 31 4 2 32 12 196 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 98 75 16 73 27 55 2 81 68 24 88 162 3 2 29 12 0 23 231 

Б 881 444 113 880 245 75 13 766 249 311 806 825 5 42 78 181 0 136 1267 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 63 84 42 17 49 38 1 98 35 6 102 61 3 7 38 24 7 7 147 

Б 916 435 87 936 223 92 14 749 282 329 792 860 5 36 69 169 52 152 1343 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 208 198 16 212 94 81 3 197 85 124 212 319 2 18 31 11 12 13 406 

Б 771 321 113 741 178 49 12 650 232 211 682 610 6 25 76 182 47 146 1092 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 974 509 124 938 269 128 15 837 312 335 883 922 8 43 106 192 65 153 1489 

Б 15 10 5 15 3 2 0 10 5 0 11 7 0 0 1 1 0 6 15 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 16 

П19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 573 137 98 471 112 23 5 506 117 87 412 462 3 3 49 71 40 82 710 

Б 415 395 36 483 161 109 22 362 200 248 503 467 7 40 58 122 25 91 810 

П20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
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А 964 472 112 923 260 120 12 805 298 324 878 890 5 41 95 191 58 147 1426 

Б 15 57 17 30 12 10 3 42 19 11 37 39 3 2 12 2 2 12 72 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 847 337 78 767 239 98 2 780 102 302 672 791 6 43 98 187 49 10 1188 

Б 132 173 51 186 33 100 13 67 215 33 222 138 2 0 5 6 10 149 310 

В 9 13 5 1 1 2 12 21 0 0 21 0 2 0 0 0 6 14 22 

П22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

А 973 491 120 927 263 132 22 817 312 335 866 919 9 43 107 189 63 134 1464 

Б 15 41 14 27 10 0 5 51 5 0 49 10 1 0 0 4 2 39 56 
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Додаток Ж 

Діаграми, які демонструють основні результати опитування 

Діаграма 1 

Уподобання українських глядачів іноземнем телевізійним каналам 

 

 

Діаграма 2 демонтрує пріоритети вікових груп до зарубіжного телевізійного мовлення (пп. 

«Б» та «В» до питання 1 Анкети (Додаток А) 

Показники 1 – вікова група від 14 до 17 р. 

2 – вікова група від 18 до 25 років 

3 – вікова група від 25 до 40 років 

4 – вікова група від 41 до 54 років 

5 – вікова група від 55 і старше 

 

Діаграма 2 

Впливовість на емоційний стан населення неприємної інформації у ЗМІ 

 

 
 

Діаграма 2 демонструє кількість опитаних, що дратуються внаслідок споживання 

медіапродукту, що принижує патріотичні відчуття та ментальність ментальність 
Показники 1 – вікова група від 14 до 17 р. 

2 – вікова група від 18 до 25 років 

3 – вікова група від 25 до 40 років 

4 – вікова група від 41 до 54 років 

5 – вікова група від 55 і старше 
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Діаграма 3 

Співвідношення ставлення до можливості вчинення медіавпливів співробітників 

ЗМІ та інших категорій населення  

    

 
 

Діаграма 3 демонструє визнання можливості медівплитвів на свідомість населення 

відповідно до питання 7 всіма респондентами та респондентами з числа працівників ЗМІ 

Показники: всі респонденти відповідь «А»: позіця 1 ряду 1  

 відповідь «Б»: позиція 1 ряду 2 

 працівники ЗМІ відповідь «А»: позиція 2 ряду 2 

 відповідь «Б»: позиція 2 ряду 2 
 

Діаграма 4 

Порівняння кількості отриманих СМС-повідомлень, що містять загрози, 

студентами, працівниками кримінальної юстиції, фахівцями з інформаційних технологій 

та держслужбовцями 

 
 

 

 
Діаграма 4 демонструє різницю у кількісті повідомлень загрозливого змісту, що були 

отримання студентами, працівниками сфери кримінальної юстиції, фахівцями з 

інформаційних технологій  та державними службовцями з числа респондентів 

Показники 1 – студенти; 

2 – працівники сфери кримінальної юстиції; 

3 – фахівці з інформаційних технологій; 

4 – державні службовці. 
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Додаток З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ДАНИХ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ 

ЩОДО РОЗГЛЯДУ СУДАМИ УКРАЇНИ 

КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ, КІЛЬКОСТІ ТА 

СТРУКТУРИ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ  

У 2001-2010 РОКАХ 
(Витяг) 

Щодо кількості осіб, засуджених за вчинення злочину, 

передбаченого ст. 176 КК України 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

М. КИЇВ 

2011 
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Кількість засуджених осіб за видами злочинів 

у 2001-2010 роках 

(за вироками, що набрали законної сили) 
 

 

№ 

з/п 
Види злочинів 

Статті 

КК 2001 

р. 

(1960 р.) 

РОКИ 

2001 2002 2003 2004 

А Б В 1 2 3 4 

1 Усього засуджено осіб 201 627 194 212 201 081 204 794 

2 Злочини невеликої тяжкості 4 543* 20 723* 22 988* 29 222 

3 Злочини середньої тяжкості 16 375* 71 613* 73 206* 78 378 

4 Тяжкі та особливо тяжкі злочини 85 290** 94 477** 103 327** 97 194 

5 Умисне вбивство 
115  

(93-94) 
3 068 2 996 2 987 2 197 

6 
Умисне тяжке тілесне 

ушкодження 
121  

(101) 
4 238 4 163 4 551 4 516 

7 
Незаконне позбавлення волі 

або викрадення людини 
146  

(123) 
33 43 61 54 

8 Захоплення заручників 
147  

(1231) 
0 2 5 1 

9 

Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо 

людини 

149  

(1241) 
10 28 53 69 

10 Зґвалтування 
152 

(117) 
787 727 695 640 

11 

Невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат  

175 

(133) 
16 72 210 303 

12 

Порушення авторського 

права 

і суміжних прав 

176 

(136) 
5 10 25 35 

13 Крадіжка 
185 

(81, 140) 
95 649 85 414 84 876 80 498 

14 Грабіж 
186 

(82,141) 
9 674 10 271 11 340 13 101 

15 Розбій 
187 

(86,142) 
4 584 4 473 4 650 4 486 

20 Контрабанда 
201 

(70) 
168 246 296 215 

21 
Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 
209 1 20 44 34 

22 

Ухилення від сплати 

податків, зборів 

(обов‘язкових платежів)  

212 

(1482) 
1 046 421 422 408 

 
 

 

 

 

* Злочини невеликої та середньої тяжкості відображаються лише за статтями Кримінального кодексу України 2001 р. 
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№ 

з/п 
Види злочинів 

Статті КК 

2001 р. 

(1960 р.) 

РОКИ 

2005 2006 2007 2008 

А Б В 1 2 3 4 

1 Усього засуджено осіб 176 934 160 865 152 772 146 858 

2 Злочини невеликої тяжкості 24 696 27 672 27 793 30 271 

3 Злочини середньої тяжкості 70 049 66 331 63 828 63 943 

4 Тяжкі та особливо тяжкі злочини 82 188 66 862 61 151 52 644 

5 Умисне вбивство 
115  

(93-94) 
2 107 2 000 2 291 1 809 

6 
Умисне тяжке тілесне 

ушкодження 
121  

(101) 
4 139 4 040 4 160 3 773 

7 
Незаконне позбавлення волі 

або викрадення людини 
146  

(123) 
54 79 90 122 

8 Захоплення заручників 
147  

(1231) 
10 5 6 8 

9 
Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини 
149  

(1241) 
115 86 100 59 

10 Зґвалтування 
152 

(117) 
656 570 534 475 

11 

Невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат  

175 

(133) 
284 250 168 134 

12 
Порушення авторського права 

і суміжних прав 
176 

(136) 
20 39 46 69 

13 Крадіжка 
185 

(81, 140) 
60 055 39 914 32 823 28 984 

14 Грабіж 
186 

(82,141) 
13 442 14 899 14 348 12 605 

15 Розбій 
187 

(86,142) 
4 394 4 709 4 790 3 770 

20 Контрабанда 
201 

(70) 
135 156 161 188 

21 
Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 
209 37 20 49 50 

22 
Ухилення від сплати податків, 

зборів (обов‘язкових платежів)  
212 

(1482) 
301 152 176 109 
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№ 

з/п 
Види злочинів 

Статті КК 

2001 р. 

(1960 р.) 

РОКИ 
Динаміка, 

+/ -, % (рази) 

2009 2010 
(2010 р. 

порівняно 

з 2001 р.) 

(2010 р. 

порівняно 

з 2009 р.) 

А Б В 1 2 3 4 

1 Усього засуджено осіб 146 383 168 774 -16,3 15,3 

2 Злочини невеликої тяжкості 26 827 25 931 
470,8  

(у 5,7 р.) 
-3,3 

3 Злочини середньої тяжкості 64 846 79 184 
383,6 
(4,8 р.) 

22,1 

4 Тяжкі та особливо тяжкі злочини 54 710 63 659 -25,4 16,4 

5 Умисне вбивство 
115  

(93-94) 
1 822 1 830 -40,3 0,4 

6 
Умисне тяжке тілесне 

ушкодження 
121  

(101) 
3 722 3 250 -23,3 -12,7 

7 
Незаконне позбавлення волі 

або викрадення людини 
146  

(123) 
92 88 

166,7 
(2,7 р.) 

-4,3 

8 Захоплення заручників 
147  

(1231) 
4 1 + -75 

9 

Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо 

людини 

149  

(1241) 
74 95 850 

(9,5 раз.) 
28,4 

10 Зґвалтування 
152 

(117) 
464 447 -43,2 -3,7 

11 

Невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат  

175 

(133) 
168 219 

1268,7 

(у 13,7р.) 
30,3 

12 

Порушення авторського 

права 

і суміжних прав 

176 

(136) 
75 36 

620 
(7,2 р.) 

-52 

13 Крадіжка 
185 

(81, 140) 
32 746 61 017 -36,2 86,3 

14 Грабіж 
186 

(82,141) 
12 583 11 593 19,8 -7,9 

15 Розбій 
187 

(86,142) 
4 001 3 757 -18 -6,1 

20 Контрабанда 
201 

(70) 
176 226 34,5 28,4 

21 
Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 
209 32 39 

3800 
(у 39 раз.) 

21,9 
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Додаток И 

Нові релігійні організації Росії деструктивного та окультного характеру 

за визначенням Місіонерського відділу Московського Патріархату 

Російської Православної Церкви 

Новые религиозные организации России 

деструктивного и оккультного характера (справочник) 

 (Извлечение) 

 
Миссионерский Отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви. 

Информационно-аналитический вестник No 1. Изд. 2-е, переработ. и дополн. Ростов-на-Дону 

1998 / http://lib.ru/HRISTIAN/spiski.txt 

 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ ДЕСТРУКТИВНОГО И 

ОККУЛЬТНОГО ХАРАКТЕРА 

По благословению Преосвященного Иоанна, 

Епископа Белгородского и Старооскольского, 

Председателя Миссионерского Отдела 

МП РПЦ 

 

Справочник включает информацию о религиозных объединениях России, относимых 

экспертами государственных органов и общественных организаций в разряд деструктивных 

религиозных организаций, а также об оккультных и языческих группах, действующих на 

территории нашей страны, в том числе опасных для личности и общества, и некоторых других. 

Представлены данные о более чем 80 организациях. Информация, публикуемая в справочнике, 

основана на материалах религиозной и светской печати, аналитических исследованиях 

культовых авторитетных литературных источников описываемых религиозных объединений, 

анализе бесед с адептами этих религиозных объединений. 

Справочник создан в помощь православному миссионеру, а также рассчитан на сотрудников 

государственных учреждений, правоохранительных органов, 

общественных организаций и всех интересующихся религиозной ситуацией в России. 

1. Деструктивные религиозные организации сатанистской ориентации 

Сатанистские и демонические секты 

«Церковь саентологии» 

«Южный крест» 

«Черный ангел» 

«Общество сатаны» 

«Российская церковь сатаны» 

«Синий лотос» 

Центр «Юнивер» 

«Зеленый орден» 

«Черный дракон» 

«Хабратц Хэрсе Хэор Бохер» 

Группы культа «Буду» 

«Крысятницы» 

http://lib.ru/HRISTIAN/spiski.txt
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Братство «Мадра» 

«Церковь Нави» 

«Черное братство» 

2. Деструктивные религиозные организации и некоторые религиозные группы 

матрицы 
«Экология духа, оккультизм и язычество» 

«Новый Акрополь» 

«Церковь Адамитов» 

«Белое Братство» 

«Международный центр космического сознания» 

Группы славянского язычества: группа Доброслава 

«Экология сознания» 

«Движение Грааля» 

Последователи учения Карлоса Кастанеды 

Ассоциация «Колыбель Сибири» 

Центр йоги «Крылья совершенства» 

«Семья Детей Бога» 

«Ошмарий-Чимарий» 

«Внутренний круг» последователей Порфирия Иванова 

«Рэйки» 

«Энерсенс» 

Розенкрейцеры: «Международная Школа Золотого Розенкрейца» 

Группа В.Столбуна 

«Троянова тропа» 

«Церковь Последнего Завета» 

«Международный эзотерический центр «Vita» 

Некоторые группы религиозного движения «Нью Эйдж» 

Группа О.Андреева 

Храм «Шеол» 

Группа Марии де Эльфана 

«Белая экология» 

«Стрелы Урилы» 

«Удмурт Вось» 

Некоторые группы нейролингвистического 

программирования 

«Школа Диворга» 

«Тетрада» 

«Орден Храма Солнца» 

Центр «Единение» 

Бажовцы 

Зеленое братство 

Школа единения «Всеволод» 

«Академия Золотова» 

3. Религиозные группы и деструктивные религиозные организации восточной 

ориентации 
«Ананда Марга» 

«АУМ Синрике» 

«Радха Соами Сатсангх» 

«Брахма Кумарис» 

Последователи Бабаджи 

«Бахай» 

«Шри Чайтанья Сарасват Матх» 
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Культ Шри Чинмоя 

«Международное Общество Сознания Кришны» 

«Миссия Божественного Света» 

Культ Раджниша (Ошо) 

Центр «Униведа» 

«Сахаджа-йога» 

Культ Сатьи Саи Бабы 

«Трансцендентальная медитация» 

Тантрические секты: «Тантра-Сангха» 

Миссия Чайтаньи «Институт Знания о Тождественности» 

«Тоицу Кекай» 

«Восточный Дом» 

«Белый лотос» 

Культ Ауробиндо Гхоша 

Центр «Ананда» 

4. Деструктивные религиозные организации западной ориентации 

«Богородичный Центр» 

«Свидетели Иеговы» 

«Церковь Объединения» 

«Церковь Откровения» 

«Церковь Христа» (Бостонское движение) 

«Семья» 

«Ревнители истинного благочестия» 

Религиозная организация «Традиции, семья, собственность» 

Общество трезвенников братца Иоанна Чурикова 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 

Секта скопцов 

5. Коммерческие культы: «Гербалайф» 
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Додаток К 

 

Проект 

 

 

Концепція кримінально-правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства України 

 

І. Загальні положення 

Усвідомлюючи зміни, що відбуваються в суспільстві у зв’язку з 

динамічними загальносвітовими перетвореннями, що зумовлені відносинами 

притаманними інформаційному суспільству та процесами глобалізації, 

виходячи з міжнародних зобов’язань України та необхідності розробки 

правового забезпечення інформаційного суспільства; 

спираючись на вимоги Основних засад розвитку інформаційного 

суспільстваУкраїни у 2007-2015 рр.; 

сприймаючи інформацію, знання та дистанційні комунікації як основні 

ресурси інформаційного суспільства, а безпеку інформаційного простору, 

дистанційних комунікацій, право на спілкування та безпеку свідомості населення 

як його цінності; 

відчуваючи нагальну потребу у убезпеченні ресурсів і основних цінностей 

інформаційного суспільства від суспільно небезпечних посягань що 

трансформуються та виникають під впливом розвитку комунікативних процесів у 

інформаційному суспільстві; 

розуміючи необхідність створення ефективних перепон ескалації новітньої 

злочинності, що посягає на основні ресурси та цінності інформаційного 

суспільства у світі та в Україні,  

приймається дана Концепція кримінально-правового забезпечення 

інформаційного суспільства в Україні (далі – Концепція). 

Концепція є базовим політико-правовим актом, спрямованим на визначення 

та регулювання основних політичних заходів та правових засобів убезпечення 

розвитку вітчизняного сегменту глобального інформаційного суспільства від 

суспільно небезпечних посягань. 

 

ІІ. Мета Концепції 

1. Метою Концепції є створення належних умов для застосування 

необхідних засобів кримінального права, спрямованих на убезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні та досягнення стану безпеки 

інформаційного простору, основних ресурсів і цінностей інформаційного 

суспільства від протиправних суспільно небезпечних посягань. 

 

ІІІ. Принципи Концепції  
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В основу Концепції покладені принципи: 

1) всебічного і повного професійного та політичного визначення і 

закріплення, на рівні закону про кримінальну відповідальність у якості злочинів 

тих суспільно небезпечних діянь, соціальна зумовленість суспільної 

небезпечності яких в умовах розвитку інформаційного суспільства, потребує їх 

криміналізації; 

2) своєчасної і виваженої декриміналізації окремих злочинів, які 

втрачатимуть суспільну небезпечність в умовах розвитку інформаційного 

суспільства; 

3) необхідного та достатнього рівня пеналізації злочинів, які 

трансформуються або виникають під впливом нових комунікативних 

можливостей у інформаційному суспільстві;  

4) забезпечення індивідуалізації покарання, притягнення до 

відповідальності лише винних у вчиненні злочинів та застосування сукупної 

відповідальності за їх вчинення незалежності від складності реалізації вимог 

закону про кримінальну відповідальність в умовах інформаційного суспільства. 

 

ІV. Завдання Концепції 

Завданнями цієї Концепції є:  

1. Ефективна кримінально-правова охорона суспільних відносин у 

інформаційному суспільстві від загроз його основним ресурсам і цінностям, а 

також загрозам, яке несе можливість дистанційних комунікацій, забезпечення 

безпеки дистанційних комунікацій, свідомості та спілкування.  

2. Убезпечення засобами кримінального права основних ресурсів та 

цінностей інформаційного суспільства, поточний аналіз дійсних та прогнозування 

потенційних загроз та можливості переростання їх у впливи як на внутрішньому, 

так і на міжнародному рівні, з метою забезпечення своєчасного виявлення і 

криміналізації суспільно небезпечних діянь, які перешкоджають розвитку 

суспільства, належному функціонуванню всіх його життєво важливих сфер та 

безпеці громадян. 

3. Своєчасне реагування держави на акти міжнародної кримінально-

правової політики забезпечення інформаційного суспільства. Підписання, 

ратифікація та імплементація у закон про кримінальну відповідальність вимог 

міжнародної кримінально-правової політики в частині криміналізації діянь, що 

посягають на основні ресурси та цінності інформаційного суспільства: 

інформацію, знання, ІКТ, інформаційну інфраструктуру, свідомість та 

комунікації; 

4. Активна участь держави у міжнародній кримінально-правовій політиці у 

сфері забезпечення розвитку інформаційного суспільства, у тому числі: участь 

держави у міжнародних заходах розробки актів міжнародної кримінально-

правової політики забезпечення інформаційного суспільства; ініціювання актів 
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такої міжнародної політики; винесення ефективних національних стратегій 

кримінально-правового забезпечення на міжнародний рівень для урахування 

позитивного українського досвіду іншими країнами та міжнародною спільнотою. 

 

V. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні 

Із метою реалізації поставлених задач, керуючись обраною на політичному 

та політико-правовому рівні, спрямовується кримінально-правовою політикою 

забезпечення інформаційного суспільства України. Із метою реалізації дійсної 

Концепції на кримінально-правову політику забезпечення інформаційного 

суспільства в Україні покладаються наступні завдання: 

1. Запровадження в систему кримінально-правового забезпечення 

виправданих та необхідних засобів кримінально-правової протидії найбільш 

небезпечним посяганням на ресурси інформаційного суспільства в державі, на 

свідомість населення, забезпечення кримінально-правової охорони безпеки 

дистанційних комунікацій та безпеки всіх суспільних відносин, які можуть 

здійснюватися х їх використанням; 

2. Своєчасне фахове тлумачення положень Кримінального кодексу України, 

якими забезпечується притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних 

у вчиненні традиційних злочинів, вчинених у спосіб дистанційних комунікацій; 

3. Передбачення кримінальної відповідальності за вчинення суспільно 

небезпечних діянь, які трансформувалися або виникли під впливом розвитку 

комунікативних процесів у інформаційному суспільстві; 

4. Належну імплементацію у чинний закон України про кримінальну 

відповідальність вимог міжнародної кримінально-правової політики забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства з урахуванням особливостей викладення їх 

ознак, базуючись на основних нормативних конструкціях, притаманних 

вітчизняних теорії кримінального права; 

5. Запровадження і підвищення ефективності застосування кримінальної 

відповідальності за вчинення суспільно небезпечних діянь, що посягають на 

основні ресурси інформаційного суспільства, його цінності, зокрема, на 

інформацію, знання, ІКТ, інформаційний простір, інформаційну інфраструктуру, 

право на спілкування, свідомість людини та населення та дистанційні комунікації. 

Для реалізації вказаного завдання необхідні: 

5.1. Державне сприяння, підтримка і забезпечення розвитку кримінально-

правового прогнозування у галузі кримінально-правового забезпечення 

інформаційного суспільства; 

5.2. Запровадження державної політики у галузі міжнародного обміну 

фаховим досвідом у частині кримінально-правового прогнозування в галузі 

кримінально-правового забезпечення інформаційного суспільства; 
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5.3.Державна підтримка аналітичних наукових заходів для визначення 

необхідних напрямків, заходів, засобів та механізмів убезпечення основних 

ресурсів та цінностей інформаційного суспільства від суспільно небезпечних 

посягань заходами політики у сфері боротьби зі злочинністю, кримінально-

правової політики та засобами кримінально-правового забезпечення; 

5.4. Своєчасне прийняття стратегічних рішень щодо оцінки, обрання та 

запровадження актів міжнародної кримінально-правової політики забезпечення 

інформаційного суспільства та результатів вітчизняного кримінально-правового 

прогнозування у якості напрямків відповідної національної політики України та 

реалізація їх у вітчизняному законі про кримінальну відповідальність; 

5.5. Цілеспрямоване сприяння реалізації рішень національної кримінально-

правової політики забезпечення розвиту інформаційного суспільства на рівні 

законодавства та підзаконних актів; 

5.6. Реалізація стратегічних рішень вітчизняної та міжнародної 

кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в 

нормах закону про кримінальну відповідальність та його поточне удосконалення з 

урахуванням результатів кримінально-правового прогнозування та аналізу 

ефективності застосування його норм; 

5.7. Криміналізація суспільно небезпечних діянь шляхом імплементації у 

Кримінальний кодекс України вимог актів міжнародної кримінально-правової 

політики забезпечення інформаційного суспільства та її основних напрямків; 

5.8. Криміналізація суспільно небезпечних діянь, суспільна небезпечність 

яких виникла або актуалізувалася в умовах розвитку інформаційного суспільства 

на підставі встановлення соціальної зумовленості криміналізації. 

 

 VІ. Шляхи удосконалення кримінально-правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства України  

Із метою належної та ефективної протидії злочинності, що виникає та 

трансформується в інформаційному суспільстві під впливом розвитку ІКТ, 

можливостей засобів масової інформації та Internet, з урахуванням можливостей 

вчинення суспільно небезпечних діянь у інформаційному та кібернетичному 

просторах, кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства має включати: 

1. Додавання  до переліку об’єктів кримінально-правової охорони 

(частина перша статті 1 Кримінального кодексу України) «свідомість людини та 

населення», «комунікації», «безпеку інформаційного простору»;  

2. Поповнення переліку обтяжуючих покарання обставин (ст. 67 

Кримінального кодексу України) пунктом «вчинення злочину у спосіб 

дистанційних комунікацій – на відстані або без безпосереднього контакту з 

використанням засобів дистанційних комунікацій (комунікаторів)»; 
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3. Передбачення кримінальної відповідальності за такі суспільно 

небезпечні діяння: 

3.1. «Втручання у інформаційний простір України» – умисне втручання у 

медіапростір та кібернетичний простір України з метою здійснення 

інформаційних впливів на свідомість населення; 

3.2. «Захоплення інформаційного простору України» – захоплення 

трансляції мовлення загальнонаціонального засобу масової інформації України з 

метою впливів на свідомість аудиторії; 

3.3. «Посягання на інформаційну інфраструктуру» – умисні посягання на 

інформаційну інфраструктуру України, вчинені на шкоду Україні, які призвели до 

пошкодження елементів інформаційної інфраструктури, блокування або 

перекручення їх функціонування; 

3.4. «Використання засобів масової інформації для втягнення населення в 

релігійні секти» – використання засобів масової інформації та соціальних мереж 

для втягнення населення у релігійні секти, культи, рухи, заборонені в Україні; 

3.5. «Використання засобів масової інформації для втягнення населення у 

фінансові піраміди» – використання засобів масової інформації та соціальних 

мереж для втягнення населення у фінансові піраміди; 

3.6. «Умисне поширення хибної соціально значущої інформації» – умисне 

поширення такої, що не відповідає дійсності, інформації у засобах масової 

інформації, вчинене журналістом або іншою, прирівняної до нього особою; 

3.7. «Кібертерористичний акт» – вчинення дій по несанкціонованому 

втручанню в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, з метою впливу на прийняття 

рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями 

громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних 

політичних, релігійних чи інших поглядів винного (кібертерориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з цією метою; 

3.8. «Втручання в систему електронного урядування»: умисні втручання в 

систему комунікацій, порталів та офіційних сайтів органів державної влади та 

самоврядування України, а також офіційних персональних сторінок 

співробітників таких органів; 

4. Підвищення граничних меж міри покарання за вчинення злочину, 

передбаченого частиною першою ст. 361 Кримінального кодексу України; 

5.  Криміналізація суспільно небезпечних діянь, які визначені у актах 

міжнародної кримінально-правової політики забезпечення інформаційного 

суспільства або витікають з їх змісту; 

6. Своєчасна уніфікація і гармонізація Кримінального кодексу України з 

актами міжнародної кримінально-правової політики забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства, ратифікованих Україною; 
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7. Своєчасне удосконалення та модернізація закону про кримінальну 

відповідальність України з метою посилення кримінально-правової охорони та  

підвищення ефективності застосування кримінальної відповідальності за 

суспільно небезпечні діяння, що посягають на інформацію, знання та ІКТ, а також 

на безпеку інформаційного простору, функціонування інформаційної 

інфраструктуру, свідомості та дистанційних комунікацій. 

 

VII. Кримінально-правове прогнозування у реалізації Концепції 

Розробка, аналіз та удосконалення засобів кримінально-правового 

забезпечення інформаційного суспільства та його ефективна реалізація має 

покладатися на кримінально-правове прогнозування у такій сфері. З метою 

організації і запровадження кримінально-правового прогнозування у сфері 

забезпечення інформаційного суспільства застосовуються: 

1. Державне сприяння, підтримка й забезпечення розвитку кримінально-

правового прогнозування в галузі кримінально-правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства; 

2. Запровадження державної політики в галузі міжнародних обміну фаховим 

досвідом у галузі кримінально-правового прогнозування у галузі кримінально-

правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства; 

3.Державна підтримка аналітичних наукових заходів для визначення 

необхідних напрямків, заходів, засобів та механізмів убезпечення основних 

ресурсів та цінностей інформаційного суспільства від суспільно небезпечних 

посягань заходами політики у сфері боротьби зі злочинністю, кримінально-

правової політики та кримінального права; 

4. Своєчасне прийняття стратегічних рішень щодо оцінки, обрання й 

запровадження результатів вітчизняного кримінально-правового прогнозування в 

якості напрямків національної кримінально-правової політики України та 

реалізація їх у вітчизняному законі про кримінальну відповідальність; 

5.Урахування результатів науково-правового прогнозування  при реалізація 

стратегічних рішень національної кримінально-правової політики України та 

міжнародної кримінально-правової політики в нормах Кримінального кодексу 

України та його поточному удосконаленні. 

 

VIIІ. Пріоритетні напрямки наукового прогнозування у сфері 

кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в 

Україні 

З метою розробки ефективного і такого, що грунтується на глибокому 

фаховому і практичному досвіді вітчизняної науки кримінального права та права 

в цілому, а також на досвіді інших суспільних наук, кримінально-правового 

забезпечення інформаційного суспільства України, до перспективних напрямків 

кримінально-правого прогнозування належать: 
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1. Поточний моніторинг поширення та визначення суспільної 

небезпечності злочинів що можуть вчинюватися у спосіб дистанційних 

комунікацій, надання наукових рекомендацій та тлумачень особливостей 

кваліфікації діянь, що вчинюються у такий спосіб; 

2. Встановлення критеріїв криміналізації та пеналізації суспільно 

небезпечних діянь, криміналізація яких зумовлена в умовах розвитку 

інформаційного суспільства, зокрема, таких як: втручання в інформаційний 

простір України, захоплення інформаційного простору України, посягання на 

інформаційну інфраструктуру; використання засобів масової інформації для 

втягнення населення в релігійні секти; використання засобів масової інформації 

для втягнення населення у фінансові піраміди; умисного поширення хибної 

соціально значущої інформації; кібертерористичний акт; втручання в систему 

електронного урядування. 

3. Кримінально-правова оцінка суспільної небезпечності та 

криміналізація маніпулювання свідомістю людини та населення та негативних 

впливів на неї в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

5. Оцінка ефективності сучасного кримінально-правового забезпечення 

посягань на об’єкти інтелектуальної власності в Internet в Україні та розробка 

заходів її підвищення. 

6. Урахування міжнародного досвіду криміналізації посягань на дані 

особистого характеру та ефективність убезпечення від таких посягань засобами 

кримінального права в Україні. 

7. Специфіка застосування додаткових покарань у виді позбавлення 

права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю та конфіскації 

відносно осіб, винних у вчинені злочинів у спосіб дистанційних комунікацій. 

8. Визначення особливостей встановлення місця вчинення злочину при 

вчиненні його у спосіб дистанційних комунікацій, зокрема, стосовно 

транснаціональних злочинів. 

9. Аналіз суспільної небезпечності та доцільності передбачення 

кримінальної відповідальності за: 

1) умисні заклики до оплатного вилучення органів і тканин людини з 

комерційною метою з використанням ЗМІ та Internet; 

2) поширення заборонених медичних препаратів у спосіб дистанційних 

комунікацій; 

3) сексуальні домагання дітей у спосіб дистанційних комунікацій; 

4) умисне поширення принизливої для держави та її народу медіапродукції; 

5) вчинення умисних впливів на свідомість виборців з метою отримання 

переваги на виборах вчинене через ЗМІ та Internet; 
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6) поширення продукту порнографічного змісту та продукту, що розбещує 

неповнолітніх, а також продукту, що культивує насильство та жорстокість, 

окультизм через ЗМІ та Internet; 

7) вчинення впливів на свідомість населення під виглядом недобросовісної 

реклами з метою примушування придбання товарів або послуг, у тому числі в 

телемагазинах, вчинене через ЗМІ та Internet. 

 

ІХ. Суб’єкти кримінально-правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні 

Відповідно до обсягу завдань Концепції, її суб’єкти поділяються на 

суб’єктів запровадження та суб’єктів реалізації кримінально-правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

1. До суб’єктів запровадження цієї Концепції належать Верховна Рада 

України, Президент України та Кабінет Міністрів України, а також суб’єкти 

кримінально-правового прогнозування. 

2. До суб’єктів реалізації кримінально-правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні належать державні органи та їх посадові 

особи, на яких, відповідно чинного законодавства України, покладається функція 

здійснення кримінального провадження. 
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