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АНОТАЦІЯ 

Яцишин М. Ю. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право. – Національний авіаційний 

університет, Київ, 2019. 

Роботу присвячено комплексному дослідженню актуальної проблеми теорії та 

практики міжнародного права – міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю. Здійснено узагальнення основних засад універсальної 

концепції кіберзлочинності, а також визначення шляхів її розвитку. 

 На підставі аналізу сучасних підходів до розуміння кіберзлочинності в теорії 

та практиці міжнародного права розкрито сутність цього поняття, визначено його 

основні ознаки, узагальнено класифікацію. Охарактеризовано процес еволюції 

інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Особливу увагу приділено окремим перспективним напрямам 

міжнародно-правового співробітництва держав щодо протидії кібернетичним 

злочинам. Авторка дослідила міжнародно-правове регулювання кібервоєн, 

розглянула шляхи удосконалення матеріальних та процесуальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. З 

огляду на особливу актуальність обраної теми для України в роботі було здійснено 

аналіз правових та інституційних основ протидії кіберзлочинності в Україні, а також 

визначено можливості міжнародно-правової кваліфікації кібератак, вчинених на 

території України під час агресії Російської Федерації. 

Представлена дисертація є спеціальним комплексним дослідженням 

міжнародно-правових основ та форм співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю, що визначає наукову новизну дослідження. В роботі 

запропоновано авторські визначення основних понять: «кіберзлочин», «кібератака», 

«кібервійна», «Інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю». Удосконалено існуючі доктринальні підходи до розуміння 

сутності цього виду злочинів. Встановлено необхідність визнання кіберзлочинності 
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злочином міжнародного характеру, а також прийняття відповідного універсального 

договору. Автор констатує наявність різних класифікацій кібернетичних злочинів та 

пропонує узагальнити та систематизувати їх залежно від характеру суспільної 

небезпеки на такі групи : 1) кіберзлочини за внутрішньодержавним правом (що 

криміналізовано національним законодавством); 2) транснаціональні кіберзлочини 

(злочини міжнародного характеру, криміналізовані міжнародними угодами); 3) 

міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є порушенням норм 

міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси міжнародного 

співтовариства в цілому, зокрема кібервійна). 

В дисертаційному дослідженні вперше обґрунтовано існування Інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Цей 

Інститут перебуває на стадії формування і здійснюється на наднаціональному рівні в 

межах механізмів міжнародної правової допомоги і співробітництва щодо 

кримінальних справ. Встановлено значну фрагментарність і неоднорідність норм 

цього інституту, що потребує гармонізації і узгодження. З цих причин пропонується 

ініціювати підготовку універсальної Конвенції про боротьбу проти кіберзлочинності 

в рамках Організації Об’єднаних Націй.  

В роботі набуло подальшого розвитку обґрунтування поширення дії основних 

принципів міжнародного права (суверенної рівності держав, незастосування сили і 

погрози силою, захисту прав людини та ін.), а також спеціальних принципів 

(добросусідства, належної обачності (due diligence), ефективного контролю, 

подвійної криміналізації) на міжнародні відносини у сфері протидії 

кіберзлочинності. Удосконалено змістовну характеристику таких спеціальних 

принципів, як: технічної нейтральності, державно-приватного партнерства 

(мультистейкхолдеризму), еквівалентності захисту прав людини онлайн та офлайн. 

Окремо розглядається проблема застосування норм міжнародного права щодо 

заборони використання сили у кіберпросторі. В цьому контексті автор визначає 

поняття «кібервійни», аналізує його сутність та ознаки, на основі яких кібернетичну 

війну можна кваліфікувати як міжнародний злочин. 
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З метою дослідження перспективних напрямів удосконалення інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю автор 

здійснила ґрунтовний аналіз матеріально-правових норм (щодо регулювання 

Інтернету речей у міжнародному праві, злочинів проти об’єктів критичної 

інфраструктури, інституційних основ міжнародно-правового механізму боротьби з 

кіберзлочинністю) та положень про кримінально-процесуальне співробітництво 

(транскордонний доступ до інформації, визнання і використання електронних 

доказів, функціонування інформаційних мереж 24/7 та груп реагування на 

комп’ютерні надзвичайні ситуації).  

Автор наголошує на необхідності активної участі України в міжнародно-

правовій протидії кіберзлочинності. В роботі досліджено національні правові та 

інституційні основи протидії кібернетичним злочинам в контексті їх відповідності 

міжнародним стандартам. Визначено проблеми імплементації положень Конвенції 

про кіберзлочинність, прийнятої в рамках Ради Європи у 2001 р., до вітчизняного 

законодавства. У дисертації набула подальшого розвитку правова оцінка 

кібернетичних атак, які були здійснені на території України з 2013 р. по 2018 р. 

Автор виділяє кваліфікаційні ознаки, на основі яких ці кібернапади можна 

розглядати в контексті агресії Російської Федерації. 

В роботі висловлено ряд нормативних та практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності на міжнародному рівні та в Україні. Так, автор пропонує: 

-  включити в тексти міжнародно-правових актів у сфері протидії 

кіберзлочинності загальну норму про емерджентні технології (emerging technologies) 

з метою розширення їх сфери дії на будь-які інноваційні технології;  

-  криміналізувати кібернетичні діяння, що спричиняють шкоду об’єктам 

критичної інфраструктури, та встановити підвищену міру відповідальності за їх 

вчинення;  

-  включити до універсальної конвенції про кіберзлочинність положення про 

транскордонний доступ до інформації з можливістю внесення застережень до нього; 
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- створити на підставі універсальної конвенції про боротьбу з кіберзлочинністю 

централізований орган в рамках ООН за прикладом Комітету T-CY, відповідно до 

Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи, а також в рамках нього сформувати 

універсальну мережу 24/7; 

- доповнити кримінальне законодавство України поняттям кіберзлочинності, а 

також прийняття поправки до ст. 67.1 ККУ щодо встановлення додаткової 

обтяжуючої обставини «вчинення злочину за допомогою ІКТ»; 

-  врахувати в кримінально-процесуальному законодавстві України особливості 

оцінки електронних доказів, як таких, що найчастіше фігурують у кримінальних 

провадженнях з розслідування кіберзлочинів, а також удосконалити криміналістичні 

методики розслідування кіберзлочинів, з врахуванням останніх тенденцій щодо 

типових способів вчинення даного виду злочинів;  

-  розмежувати владні повноваження державних органів України в сфері 

боротьби з кіберзлочинністю. 

Сформульовані в дисертації теоретичні положення, результати і висновки 

можуть бути використані: у науково-дослідній діяльності для подальшого 

здійснення загальних і спеціальних наукових досліджень; у правотворчій діяльності 

при розробці міжнародно-правових актів, а також для удосконалення чинного 

вітчизняного законодавства у визначеній сфері; у навчальному процесі при 

підготовці підручників, навчальних посібників, розроблені навчальних та робочих 

програм і методичних рекомендацій, а також при викладанні таких дисциплін, як: 

«Кримінальне право», «Порівняльне кримінальне право», «Міжнародне публічне 

право», «Міжнародне кримінальне право», «Міжнародне гуманітарне право», 

«Міжнародне інформаційне право» тощо; в інформаційно-аналітичній сфері для 

поширення інформації про сучасний стан і перспективи міжнародно-правового 

співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю серед вчених, працівників 

державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та 

юридичних осіб.  

Ключові слова: кіберзлочин, кіберзлочинність, кібератака, кібервійна, ІКТ, 

Інтернет речей, транскордонний доступ до інформації, мультистейкхолдеризм. 
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ANNOTATION 

Yatsyshyn M. Y. International legal cooperation in the field of combating 

cybercrime. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 12.00.11 

– International Law. – National Aviation University, Kyiv, 2018.  

The work is devoted to the complex study of the actual problem of the theory and 

practice of international law – international legal cooperation in the field of combating 

cybercrime. A generalization of the basic principles of the universal concept of cybercrime 

as well as determination of the ways of its development is carried out. 

On the basis of the analysis of modern approaches to the understanding of 

cybercrime in the theory and practice of international law, the essence of this concept is 

disclosed, its main characteristics are determined, classification is generalized. The 

process of evolution of the Institute of international legal cooperation in the field of 

combating cybercrime is described. Particular attention is paid to some promising areas of 

international legal cooperation of the states regarding counteraction to cybernetic crimes. 

The author researched the international legal regulation of cyberwar, considered ways to 

improve the material and procedural rules of the Institute of international legal cooperation 

in the field of combating cybercrime. 

Taking into account the special relevance of the chosen topic for Ukraine, an 

analysis of the legal and institutional foundations for combating cybercrime in Ukraine 

was conducted, as well as the possibilities of international legal qualification of 

cyberattacks committed on the territory of Ukraine during the aggression of the Russian 

Federation. 

The submitted thesis is the first in the national science of international law special 

complex research of international legal bases and forms of cooperation in the field of 

combating cybercrime, which determines the scientific novelty of the research. The paper 

proposes author's definitions of key concepts: "cybercrime", "cyberattack", 

"cyberwar","Institute of international legal cooperation in the field of combating 

cybercrime". Existing doctrinal approaches to understanding the essence of this type of 

crime have been improved. The necessity of recognition of cybercrime as a crime of an 
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international character, as well as the adoption of an appropriate universal agreement was 

established. The author states the existence of different classifications of cyber crime and 

proposes to generalize and systematize them according to the following groups: 1) 

cybercrime under domestic law (criminalized by national legislation); 2) transnational 

cybercrime (crimes of international character, criminalized by international agreements); 

3) international cybercrime (international crimes that violate international law, protecting 

the most important interests of the international community as a whole, in particular 

cyberwar).  

For the first time the existence of the Institute of international legal cooperation in 

the field of combating cybercrime was substantiated in the dissertation research. This 

Institute is at the stage of formation and carried out at the supranational level within the 

mechanisms of international legal assistance and cooperation on criminal cases. There is a 

significant fragmentation and heterogeneity of the norms of this institute, which needs 

harmonization and reconciliation. For these reasons, it is proposed to initiate the 

preparation of the universal Convention on Cybercrime by the United Nations. 

In the course of this work, it was made the further development of the rationale for 

the extension of the basic principles of international law (sovereign equality of states, non-

use of force and threats of force, protection of human rights, etc.), as well as special 

principles (good neighborliness, due diligence, effective control, double criminality) on 

international legal relations in the field of countering cybercrime. The informative 

characteristics of following special principles : technical neutrality, multistakeholderism 

(public-private partnership), equivalence of human rights protection online and offline, 

have been improved. 

Separate consideration is given to the application of international law to prohibit the 

use of force in cyberspace. In this context, the author defines the notion of "cyberwar", 

analyzes its essence and features on the basis of which cybernetic warfare can be qualified 

as an international crime. 

In order to determine perspective directions of improvement of the institute of 

international legal cooperation in the field of combating cybercrime, the author carried out 

a thorough analysis of substantive legal norms (concerning regulation of Internet of things 



8 
 

in international law, crimes against objects of critical infrastructure, institutional 

foundations of the international legal mechanism for combating cybercrime) and 

provisions on criminal-procedural cooperation (cross-border access to information, 

recognition and use of electronic evidence, 24/7 operation of information networks and 

computer emergency response teams). 

The author stresses the need for Ukraine's active participation in the international 

legal fight against cybercrime. The paper examines the national legal and institutional 

framework for combating cyber crime in the context of their compliance with international 

standards. The problems of the implementation of the provisions of the Convention on 

Cybercrime (adopted within the framework of the Council of Europe in 2001) to the 

domestic legislation were determined. The dissertation is devoted to the research of 

cybernetic attacks that were carried out on the territory of Ukraine starting in 2013. The 

author highlights the qualification features on the basis of which these cyber attacks can be 

considered in the context of aggression of the Russian Federation. 

The paper provides a number of normative and practical recommendations for 

improving the effectiveness of the legal and institutional framework for combating 

cybercrime at the international level and in Ukraine. So, the author suggests: 

- to include in the texts of international legal acts in the area of cybercrime 

combating the general rule on "emergent technologies" in order to expand their sphere of 

influence to any innovative technologies; 

- to criminalize cybernetic acts that cause damage to critical infrastructure objects 

and to establish an increased degree of responsibility for their commission; 

- to include in the universal convention on cybercrime provisions on cross-border 

access to information with the possibility of making reservations to it; 

- to establish, on the basis of the universal convention on cybercrime, a central body 

within the UN, such as the T-CY Committee, in accordance with the Council of Europe's 

Convention on Cybercrime, and to form a 24/7 universal network; 

- to supplement the criminal law of Ukraine with the concept of cybercrime, as well 

as the adoption of an amendment to Art. 67.1 of the Criminal Code regarding the 
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establishment of an additional aggravating circumstance "committing an offense with the 

help of ICTs" 

- to consider peculiarities of evaluation of electronic evidence in the criminal 

procedure legislation of Ukraine, as most often appearing in criminal proceedings for 

investigation of cybercrime, and also to improve criminological methods of investigation 

of cybercrime, taking into account the latest trends regarding typical ways of committing 

this type of crime; 

- to differentiate the authorities of the state bodies of Ukraine in the field of 

combating cybercrime. 

The theoretical positions, results and conclusions, formulated in the dissertation, can 

be used: in research activities for the further realization of general and special scientific 

researches; in law-making activity in the development of international legal acts, as well as 

to improve existing domestic legislation in a particular area; in the educational process in 

the preparation of textbooks, manuals, development of educational and work programs and 

methodological recommendations, as well as in the teaching of such disciplines as: 

"Criminal Law", "Comparative Criminal Law", "International Public Law", "International 

Criminal Law", "International Humanitarian Law", “Law of International 

Communications” etc.; in the informational and analytical sphere for disseminating 

information on the current state and prospects of international legal cooperation of states 

in combating cybercrime among scientists, employees of state bodies, local self-

government bodies, public associations and legal entities. 

Key words: cybercrime, cyberattack, cyberwar, ICT, emergent technologies, 

Internet of things, cross-border access to information, multistakeholderism. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Повноцінне функціонування суспільства в 

сучасних умовах значною мірою залежить від інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ). Незважаючи на позитивні досягнення, пов’язані із 

впровадженням ІКТ, необхідно констатувати, що кіберпростір значним чином 

криміналізовано. Статистичні дані щодо кількості кіберзлочинів у світі постійно 

зростають, їх наслідки стають дедалі масштабнішими, що вказує на необхідність 

удосконалення існуючої системи протидії кіберзлочинності. 

Враховуючи особливу транскордонну природу цього виду злочинів, дієвість 

національних механізмів боротьби з кіберзлочинністю залежить, насамперед, від 

ефективності міжнародно-правового співробітництва держав у визначеній сфері. У 

сучасному міжнародному праві існують норми, спрямовані на регулювання 

міжнародних відносин у сфері боротьби з кіберзлочинністю, однак вирішення 

теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із створенням універсальної 

концепції кіберзлочинності, системних механізмів міжнародного співробітництва у 

цій сфері залишаються на порядку денному. Крім цього, слід також врахувати, що 

ІКТ розвиваються дуже стрімкими темпами, а тому нормативно-правова база, а 

також наукові дослідження потребують постійної модернізації.  

Запорукою розбудови України як суверенної незалежної держави є 

формування національної системи кібербезпеки, що включає створення ефективних 

механізмів протидії кібернетичним загрозам, серед яких найсуттєвішу загрозу 

становлять кібервійна та кіберзлочинність. В умовах агресії Російської Федерації на 

території України застосовуються способи і засоби кібернетичного впливу як на 

фізичних та юридичних осіб, так і на державу загалом. Тому дослідження 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю є 

особливо актуальним для вітчизняної доктрини і практики міжнародного права.  

Отже, вибір теми дисертаційного дослідження об’єктивно обумовлений  

необхідністю удосконалення міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю, у тому числі у напрямі надання йому системного 
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характеру. З огляду на зазначене вище тема дисертаційного дослідження є 

актуальною як з теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові праці щодо 

загально-теоретичних засад міжнародно-правового співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю таких вчених, як: В.Ф. Антипенко, І.П. Бліщенко,                      

М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, Г. Верле, М.М. Гнатовський, О.В. Задорожній,                         

Н.А. Зелінська, Г.В. Ігнатенко, Р.А. Каламкарян, І.І. Лукашук, В.В. Мицик,                            

А.С. Мацко, В. С. Ржевська, Л.Д. Тимченко,  Л.О. Тимченко, С.В. Саяпін,                     

О.О. Шибаєва та ін.  

Окремі питання міжнародного співробітництва щодо протидії 

кіберзлочинності розглядались у роботах зарубіжних вчених, серед яких слід 

виділити таких як: К. Браун (K. Brown), Д. Вол (D. Wall), С. Гудман (S. Goodman),  

У. Зібер (U. Sieber), Г. Касперсен (H. Kaspersen), А. Софаер (A. Sofaer),                             

Ш. Шольберг (S. Schjolberg) та М. Яр (M. Yar). Серед вітчизняних вчених, які 

безпосередньо вивчали різні аспекти інформаційної сфери та кіберзлочинності варто 

назвати таких як О.А. Баранов, А.А. Васильєв, І.М. Доронін, В.В. Коваленко,                

В.А. Мінаєв, В.Б. Наумов, Т.Л. Тропіна, А.С. Юрасов.  

Особливу увагу до різних проблем міжнародно-правового співробітництва 

щодо боротьби з кіберзлочинністю приділяли вітчизняні фахівці з міжнародного 

права І.М. Забара, О.О. Мережко, А.В. Пазюк. Крім цього, необхідно відзначити 

також дисертаційні роботи Грицун О.О. (Міжнародно-правове забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки, 2017 р.), Кирилюк О. В. (Міжнародно-правове 

забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства, 2017 р.) та               

Буяджи С.А. (Правове регулювання боротьби з кіберзлочинністю, 2018 р.). 

Віддаючи належне академічному доробку вчених і попри досить високий 

рівень зацікавленості питаннями, пов’язаними з боротьбою з кіберзлочинністю, 

аналізу міжнародно-правового співробітництва держав у визначеній сфері приділено 

недостатню увагу, хоча актуальність такого дослідження постійно зростає. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках загальних тем «Міжнародно-правове регулювання інформаційної 
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безпеки у цивільній авіації» № 25/15.02.03 (2010–2015 рр.) та «Міжнародно-правові 

та національно-правові засади забезпечення основ державного суверенітету» № 

52/15.01.06 (2016–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний 

аналіз міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, 

узагальнення основних засад універсальної концепції кіберзлочинності, а також 

визначення шляхів її розвитку.   

Досягнення поставленої мети здійснено шляхом вирішення таких основних 

завдань:  

– розкрити сутність і дати визначення поняття «кіберзлочин» через аналіз 

джерел міжнародного права, виділити його характерні ознаки; 

– дослідити та узагальнити сучасні підходи до класифікації кіберзлочинів; 

– проаналізувати генезис та розвиток інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– розкрити зміст міжнародно-правової заборони використання сили у 

кіберпросторі;  

– дослідити напрями удосконалення матеріальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– проаналізувати міжнародно-правові норми виявлення та розслідування 

кіберзлочинів; 

– здійснити аналіз правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності в Україні; 

– дати правову оцінку кібератакам на території України під час агресії 

Російської Федерації.  

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають у 

процесі співробітництва держав у сфері боротьби з кіберзлочинністю. 

Предметом дослідження є положення щодо міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, які містяться у міжнародних 

договорах, міжнародних звичаях, актах «м’якого» права, рішеннях міжнародних 

судових установ, рішеннях і практиці міжнародних неурядових організацій, працях 
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кваліфікованих вітчизняних та зарубіжних дослідників, а також актах національного 

законодавства держав світу, зокрема України.  

Методологія і методи дослідження. Наукову обґрунтованість 

сформульованих висновків визначено сукупністю методів наукового пізнання.  Тема 

дослідження, його мета та завдання, специфіка об’єкта та предмета зумовили його 

методологічну основу. Застосування загальнонаукового діалектичного методу дало 

змогу визначити сутність базових понять «кіберпростір», «кіберзлочинність», 

«кібератака», «кібероперація», «кібервійна», «інститут міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). 

Логіко-семантичний та лінгвістичний методи надали можливості поглиблено 

дослідити понятійно-категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 2.1). За допомогою 

історико-правового методу досліджено ґенезу та етапи розвитку інституту 

міжнародного співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю, стадії 

формування національного законодавства у сфері протидії високотехнологічній 

злочинності (підрозділи 1.3, 3.1). Аналіз великої кількості міжнародних і 

внутрішньодержавних правових актів базувався на використанні формально-

юридичного методу (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Застосування 

порівняльно-правового методу дало можливість ґрунтовно дослідити механізми 

співпраці у сфері протидії кіберзлочинності відповідно до різних регіональних актів 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3). Метод прогнозування допоміг встановити можливі 

варіанти розвитку інституту міжнародного співробітництва держав у сфері боротьби 

з кіберзлочинністю (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3). Системно-структурний метод дав 

змогу дослідити інституційні механізми співробітництва держав у протидії 

кіберзлочинності (підрозділи 2.2, 2.3).  

Нормативну та емпіричну основу дослідження становлять міжнародні 

договори, рішення міжнародних міжурядових організацій, нормативно-правові акти 

національного законодавства та іноземних держав. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена 

дисертація є спеціальним комплексним дослідженням міжнародно-правових основ 

та міжнародно-правових форм співробітництва у сфері боротьби з 
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кіберзлочинністю. Наукова новизна конкретизується в таких основних положеннях, 

які були отримані в результаті дослідження, відображають особистий внесок автора 

і виносяться на захист: 

уперше:  

– запропоновано авторське визначення поняття «кіберзлочин» – це 

протиправне, суспільно небезпечне діяння, здійснене за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору 

(фізичних, юридичних осіб, держав та їх об’єднань), що охороняються нормами 

національного та міжнародного права; 

– запропоновано класифікувати кіберзлочини шляхом виділення трьох 

основних груп залежно від характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за 

внутрішньодержавним правом (що криміналізовано у національному законодавстві), 

транснаціональні кіберзлочини (злочини міжнародного характеру, криміналізовані 

міжнародними угодами) та міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є 

порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси 

міжнародного співтовариства в цілому, зокрема кібервійна); 

– запропоновано авторське визначення поняття «інститут міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» – це сукупність 

матеріальних і процесуальних норм та принципів, що регулюють співробітництво 

між державами, спрямоване на протидію кіберзлочинності;  

– обґрунтовано існування інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, який перебуває на стадії 

формування, характеризується фрагментарністю і неоднорідністю та потребує 

узгодження і гармонізації,  стосовно чого висловлено ряд практичних пропозицій; 

– визначено перспективні напрями розвитку матеріальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– запропоновано удосконалити чинне матеріально-правове регулювання 

міжнародної протидії кіберзлочинності за рахунок включення положень про 

«емерджентні технології» (emerging technologies), внаслідок чого сфера дії 

міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кібернетичною 
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злочинністю  поширюватиметься на будь-які інноваційні технології. Це твердження 

потребує формалізації у загальну норму, що додатково буде тлумачитись спеціально 

визначеним органом, як наприклад Комітет, відповідно до Конвенції про 

кіберзлочинність Ради Європи (The Cybercrime Convention Committee – T-CY); 

удосконалено: 

– існуючі підходи до класифікації кіберзлочинів у міжнародному праві 

залежно від ознак та елементів їх складу. Узагальнено таку класифікацію: 1) 

кіберзлочини, що стали можливими внаслідок створення і поширення ІКТ, завдають 

шкоду правам та законним інтересам учасників кіберпростору шляхом порушення 

конфіденційності, цілісності та доступності ІКТ; 2) традиційні злочини, вчинені з 

використанням ІКТ; 3) кіберзлочини, що пов’язані зі створенням та 

розповсюдженням нелегального контенту за допомогою ІКТ; 

– доктринальні підходи до розуміння сутності і кваліфікації кібервійни у 

міжнародному праві. Запропоновано таке визначення поняття «кібервійна» – значні, 

масштабні, цілеспрямовані та систематичні кібератаки із застосуванням кіберзброї, 

здійснювані збройними силами та/або спеціальними підрозділами держави проти 

суверенітету, територіальної цілісності, незалежності іншої держави та 

міжнародного миру і стабільності; 

– змістовну характеристику спеціальних принципів, що використовуються 

в рамках міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю, а саме таких принципів, як: технічної нейтральності, державно-

приватного партнерства (мультистейкхолдерізму), еквівалентності захисту прав 

людини онлайн та офлайн; 

– підходи до застосування норм міжнародного права до інноваційних 

технологій через ґрунтовний аналіз міжнародно-правового регулювання Інтернету 

речей у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– положення щодо кримінально-процесуального співробітництва держав у 

боротьбі з кіберзлочинністю, зокрема стосовно транскордонного доступу до 

інформації, визнання та використання електронних доказів, а також інформаційних 
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мереж 24/7 та Групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації (Computer 

Emergency Response Team – CERT);  

– запропоновано рекомендації нормативного і практичного спрямування 

щодо підвищення ефективності правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності в Україні, зокрема пропонується доповнити кримінальне 

законодавство України поняттям кіберзлочинності, а також прийняття поправки до 

ст. 67.1 ККУ щодо встановлення додаткової обтяжуючої обставини «вчинення 

злочину за допомогою ІКТ»; 

набули подальшого розвитку:  

– обґрунтування поширення дії основних принципів міжнародного права 

(суверенної рівності держав, незастосування сили і погрози силою, захисту прав 

людини та ін.), а також таких спеціальних принципів, як добросусідства, належної 

обачності (due diligence), ефективного контролю, подвійної криміналізації на 

міжнародні правовідносини у сфері протидії кіберзлочинності; 

– положення щодо особливої небезпечності кібернетичних злочинів проти 

об’єктів критичної інфраструктури та необхідності встановлення спеціального 

міжнародно-правового регулювання з цього питання; 

– положення щодо ефективності інституційної основи міжнародно-правового 

механізму боротьби з кіберзлочинністю в рамках таких організацій, як ООН, 

Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна організація кримінальної поліції 

(Інтерпол), Рада Європи, Шанхайська організація співробітництва та ін.; 

– правова оцінка кібернетичних атак, що здійснювалися на території України в 

період з 2013 р. до 2018 р. в умовах агресії Російської Федерації. 

Теоретичне  і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що вони можуть бути використані:  

– у науково-дослідній діяльності – для подальшого здійснення загальних і 

спеціальних наукових досліджень; 

–  у правотворчій діяльності – при розробленні та прийнятті Конвенції ООН 

про боротьбу проти кібезлочинності, а також інших міжнародно-правових актів. Для 

удосконалення чинного вітчизняного законодавства у визначеній сфері; 
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– у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, 

розробці навчальних та робочих програм і методичних рекомендацій, а також при 

викладанні таких дисциплін, як: «Кримінальне право», «Порівняльне кримінальне 

право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне кримінальне право», 

«Міжнародне інформаційне право» тощо. Отримані результати дослідження 

використовуються у навчальному процесі та науковій діяльності кафедри 

міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету; 

– в інформаційно-аналітичній сфері – для поширення інформації про сучасний 

стан і перспективи міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з 

кіберзлочинністю серед вчених, працівників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань та юридичних осіб.  

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення і висновки, 

сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи 

гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для 

підкріплення авторських ідей. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювались на кафедрі міжнародного права Факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету, де було виконано 

роботу; використовувались у рамках викладання курсу «Цифровий бізнес та 

міжнародне право» у Вищій школі менеджменту Барселони; застосовувались у 

навчальному процесі за дисципліною «Міжнародне інформаційне право» на кафедрі 

міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса 

Грінченка; використовуються в проекті Управління освіти і науки Ірпінської міської 

ради – Кібер.Еду@Ірпінь (Cyber. EDU@Irpin).   

Результати дисертації оприлюднені на таких міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, як: 1) Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми ефективності міжнародного права» (м. Київ, 29 березня 
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2013 р.); 2) V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та 

студентів «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 25–26 квітня 2013 р.);  3) 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 13–14 квітня 2013 р.); 4)  

Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького (м. Київ, 2014 р.); 5) IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава: 

правовий вимір у сучасному світі» (м. Київ, 27 лютого 2014 р.); 6) Міжнародна 

науково-практична конференція «Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових 

питань «гібридної війни» (м. Київ, 12 липня 2016 р.); 7)  Сьомий Всесвітній конгрес 

«Авіація у XXI столітті» - «Безпека в авіації та космічні технології» (м. Київ, 19–21 

вересня 2016 р.); 8) Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові 

читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка» (м. Київ, 06 

лютого 2018 р.); 9) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки і 

практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті 

Олександра Задорожнього (м. Київ, 22.06.2018 р.); 10) Восьмий Всесвітній конгрес 

«Авіація у XXI столітті» - «Безпека в авіації та космічні технології» (м. Київ, 10–12 

жовтня 2018 р.). Автор брала участь у обговоренні теми дослідження на: ІХ 

Українському форумі з управління Інтернетом (м. Київ, 28 вересня 2018 р.); 

Правовій конференції з кібербезпеки (Cybersecurity Legal Conference – м. Київ, 2 

жовтня 2018 р.); Тренінгу з питань кібербезпеки та отримання знань про освіту та 

розвиток продуктивних сил в сфері кібербезпеки: досвід США з управління освітою 

у сфері кібербезпеки (м. Київ, 18 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 15 

наукових публікаціях, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 3 

з яких у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також 9 

тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Роботу становлять вступ, три розділи, що складаються 

із дев’яти підрозділів. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок, обсяг 

основного тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел містить 325 

найменувань і займає 33 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

 

1.1. Поняття, сутність та ознаки кіберзлочинності в міжнародному праві 

Кіберзлочинність – одна з найбільш швидко зростаючих загроз у світі. 

Відповідно до Звіту з глобальних ризиків 2018 р., підготовленому Всесвітнім 

економічним форумом, найбільшою із світових небезпек визнається масштабна 

кібератака (оцінка 12 із 15) [3]. Так, винайдення у 1940-х роках першої електронної 

обчислювальної машини (далі – ЕОМ) і поява кіберпростору як особливого 

середовища існування людини призвело до значних змін у соціумі, наслідки яких 

відобразились і у виникненні нового явища – кіберзлочинності. 

Поняття «кіберзлочинність» уперше з’явилось в американській, а потім і в 

іншій іноземній літературі на початку 1960-х років і позначало порушення чужих 

прав та інтересів стосовно автоматизованих систем обробки даних. Одним із перших 

кіберзлочинців можна вважати Джона Дрейпера (John Draper), який здійснював 

злочинну діяльність у 1970-х роках за допомогою злому телефонних мереж, а тому 

був названий телефонним хакером (phone hacker). Перший, відомий громадськості 

арешт кіберзлочинців стався в 1983 р. у м. Мілуокі (штат Вісконсин) США, коли 

було затримано «групу 414», до якої входили підлітки, які зламали 60 комп’ютерів 

[4].  

Однак єдиного узагальненого поняття кіберзлочинності наразі не існує. 

Понятійний апарат, що використовується у процесі міжнародно-правового 

регулювання протидії кіберзлочинам, постійно розширюється і конкретизується. За 

рахунок цього як у практиці, так і в доктрині міжнародного права використовуються 

різноманітні терміни, серед яких, крім поняття «кіберзлочин», поширені такі, як: 

«комп’ютерні злочини», «інформаційні злочини», «високотехнологічні злочини», 

«Інтернет-злочини», «злочини у сфері комп’ютерної інформації», «злочини в сфері 

інформаційних технологій», «кібератака», «кібербезпека», «інформаційна безпека» 

тощо.  
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Формування міжнародно-правової концепції кіберзлочинності повинно 

відбуватись на осонові узагальненого уніфікованого визначення поняття 

кіберзлочину, а також єдиних загальних підходів до криміналізації цього виду 

протиправних діянь.  Водночас уніфікація міжнародно-правових норм у сфері 

боротьби із кіберзлочинністю є засобом розвитку галузі міжнародного 

кримінального права, а також об’єктивним процесом у рамках загальної уніфікації 

міжнародного права, зумовленої глобалізацією [5, c. 236].  

Етимологічно термін «кіберзлочинність» утворений із двох слів: «кібер» та 

«злочинність». Слово «кібер» походить від грецького κυβερ, що означає «над», тому 

буквально «кібезлочинність» означатиме певну «надзлочинність». Такий 

надзвичайний характер досліджуваних протиправних діянь пов’язаний перш за все 

із використанням високих технологій, а тому їх можна назвати «високотехнологічна 

злочинність».  Застосування слова-приставки «кібер» пов’язано із кібернетикою (з 

грец. kybernetike – мистецтво управління) – наукою про управління, зв’язок та 

переробку інформації, започатковану Норбертом Віннером (Norbert Wiener) у 1948 

р. На думку М.С. Соколова,  використання термінів, похідних від  терміна 

«кібернетика», наприклад, таких як «кібернетична атака», «кібернетична безпека», 

«кіберпростір», «кіберсфера», «кіберзлочинність», «кібервійна», «кібероборона», є 

виправданим у разі опису явищ або фактів, безпосередньо пов’язаних із системами і 

процесами управління [6].  

Методологія кібернетики заснована на основному об’єкті дослідження – 

кібернетичних системах, що розглядаються абстрактно, незалежно від їх 

матеріальної природи [7] (наприклад,  ЕОМ, людський мозок, біологічні популяції, 

людське суспільство). Основною технічною кібернетичною системою визначаються 

саме ЕОМ, тобто комп’ютер. Однак із розвитком науки і техніки «ЕОМ» є досить 

обмеженим і застарілим терміном, що замінюється поняттям «інформаційно-

комунікаційні технології» (Іnformation and communications technology, далі – ІКТ). 

ІКТ, у свою чергу, – це методи, виробничі процеси, програмні та технічні засоби, 

інтегровані з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, демонстрації 

та використання даних в інтересах їх користувачів [8].  
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Іншим поняттям, безпосередньо пов’язаним із кіберзлочинністю, є 

«кіберпростір». Термін «кіберпростір» (cyberspace) часто використовується в 

юридичній доктрині та практиці, не зважаючи на те, що першими його 

застосовували письменники  В. Гібсон (W. Gibson), Б. Стерлінг (B. Sterling), Дж. 

Барлоу (J. Barlow). Сьогодні зазначене поняття можна зустріти в міжнародно-

правових актах, національних джерелах права (переважно англоамериканської 

правової сім’ї), а також у доктринальних працях зарубіжних та вітчизняних 

науковців. Однак його застосування є достатньо умовним та суперечливим [9, c. 

128]. Часто кіберпростір пов’язується чи ототожнюється з поняттями: 

«інформаційний простір», «віртуальний простір», «комп’ютерна сфера», «Інтернет», 

«ІКТ». Проаналізувавши визначення та рамки застосування понять «простір» та 

«кіберпростір», що містяться як у внутрішньодержавних1, так і в міжнародно-

правових актах [10, 11, 12], а також у доктрині [13-17], доходимо  висновку, що 

кіберпростір – це поле чи середовище, пов’язане з ІКТ, у рамках якого виникають, 

змінюються або припиняються правовідносини. Вважаємо, що узагальнення поняття 

кіберпростору виходить за рамки предмету цього дисертаційного дослідження. Слід 

погодитись із думкою В.В. Коваленка, щодо непотрібності розшифрування терміна 

«кіберпростір» у визначенні поняття кіберзлочинності [18, с. 46]. Однак 

запропоноване визначення є важливим для розуміння сутності кіберзлочинів. 

Для представленого дисертаційного дослідження вважаємо концептуальним 

питанням визначити відмінності та межі обсягів понять «кібербезпека» та 

«кіберзлочин». Згідно з Рекомендацією Міжнародного телекомунікаційного союзу 

(ITU) кібербезпека – це набір засобів, стратегії, принципи забезпечення безпеки, 

гарантії безпеки, керівні принципи, підходи до управління ризиками, дії, професійна 

підготовка, практичний досвід, страхування та технології, які можуть бути 

використані для захисту кіберпростору, ресурсів організації та користувача [19]. А в 

Керівництві для держав, що розвиваються, – «Розуміння кіберзлочинності», 

підготовленому ITU, міститься теза про те, що кіберзлочинність та кібербезпеку 

досить складно відділити в єдиному взаємопов’язаному середовищі [20].   

                                                           
1 Насамперед, об'єктом дослідження стали законодавчі акти Англії, США, Німеччини та України 
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Питання класифікації загроз кібербезпеці є дискусійним та не вирішеним в 

національній і зарубіжній доктрині. У публікаціях про загрози кібербезпеці вчені 

переважно використовують поняття «кібератаки», перелічуючи різні види 

кіберзлочинів. У такому випадку система кібербезпеки фактично зводиться до 

системи протидії і попередження кіберзлочинності, з чим ми категорично не 

погоджуємося. 

Більшої визначеності науковці досягли у розробленні проблематики 

інформаційної безпеки. Хоча кібербезпека є вужчим поняттям і входить до поняття 

«інформаційна безпека», вважаємо допустимим визначення за аналогією трьох 

аспектів кібербезпеки – військового, терористичного і кримінального. Як відзначає 

І.М. Забара, кримінальний аспект використання ІКТ є складовою інституту 

міжнародної інформаційної безпеки [21]. 

Однак система кібернетичної безпеки не повинна обмежуватись лише 

протидією кіберзлочинності. Як визначено у документі «Стратегічне бачення. 

Кіберкомандування повітряних сил», поняття «кібербезпека держави» включає 

категорії: «використання кіберпростору» (атаки у кіберпросторі та збільшення 

власних сил), «контролювання кіберпростору» (оборонні дії у кіберпросторі та 

атакуючі контрдії у кіберпросторі) і «налаштування кіберпростору» (глобальні 

спостережні операції у кіберпросторі, операції з управління і контролю за мережами 

та безпекою, операції з цивільної підтримки у кіберпросторі) [22, с. 22].  

Отже, протидія кіберзлочинності є невід’ємною складовою національної 

кібербезпеки, що проявляється в її кримінально-правовій охороні. З іншого боку, 

стратегії кібербезпеки включають, наприклад, такі дії, як розвиток технологій 

захисту інформаційних систем, підвищення рівня обізнаності населення щодо 

захисту в кіберпросторі, які безпосередньо слугують превентивними засобами 

попередження кіберзлочинності. Таким чином, кібербезпекові стратегії є одночасно 

елементами систем боротьби з кіберзлочинністю [23, 24]. 

Приходимо до першого змістовного висновку про те, що кіберзлочинність – це 

феномен ХХ століття, що виник внаслідок існування кібернетичних технологічних 
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систем, у віртуальному середовищі кіберпростору і представляє загрозу для 

кібербезпеки. 

Для більш глибокого дослідження поняття «кіберзлочинність» та визначення її 

сутності звертаємось до доктринальних праць вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Визначене поняття є об’єктом правових досліджень різних галузевих спрямувань, 

основними з яких є кримінальне право, кримінальне процесуальне право, 

кримінологія (у тому числі міжнародна) та міжнародне право.  

Наявні підходи до визначення кіберзлочинності свідчать, що стосовно 

істотних ознак, які науковці виділяють при характеристиці описуваного явища, 

спостерігається їх умовний поділ. Так, найбільша кількість вчених вважає сутнісною 

ознакою кіберзлочинності її зв’язок з кібернетичними технологіями, насамперед 

комп’ютерними. Енциклопедія міжнародного права, видана Інститутом держави і 

права Національної академії наук України ім. В.М. Корецького, містить таке 

визначення: «Кіберзлочинність – нова форма злочинності, що часто має 

транснаціональний характер; сукупність передбачених кримінальним 

законодавством держав суспільно небезпечних діянь, які полягають у втручанні в 

роботу комп’ютерів, комп’ютерних програм, комп’ютерних мереж, 

несанкціонованій модифікації комп’ютерних даних, а також інших діяннях, 

вчинених з використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж, програм, інших 

способів доступу до Інтернет-простору» [25, с. 608]. Разом із тим автори зазначають, 

що загальноприйняте визначення кіберзлочинності відсутнє, а найбільш загальними 

є два підходи: широкий, що розглядає кіберзлочинність як «злочинність у галузі 

високих інформаційних технологій», та вузький, що ототожнює її з «комп’ютерною 

злочинністю» [25, с. 609]. 

Фахівець з кримінології Г. Ньюман (G. Newman) визначає кіберзлочин як 

поведінку, за якої комп’ютер або комп’ютерна мережа є інструментом, ціллю або 

місцем кримінальної діяльності. Поняття охоплює як здійснення нападів на 

інформаційні ресурси, так і використання комп’ютерів для вчинення «традиційних» 

злочинів [26, с. 551]. С. Гордон (S. Gordon) та Р. Форд (R. Ford) розглядають 

кіберзлочин як будь-який злочин, що здійснюється з використанням комп’ютера, 
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мережі чи апаратного пристрою (hardware device) [27, с. 13-14]. На думку 

В.Б.Вєхова, кіберзлочини – це передбачені законом суспільно небезпечні діяння, 

здійснені з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки [28, с. 36]. 

Д.Томас (D. Thomas) та Б. Лодер (B. Loader) визначають кіберзлочинність як 

комп’ютерні операції – або незаконні, або які можуть вважатися незаконними 

окремими державами і здійснюватися через глобальні електронні мережі [29]. 

Фахівець з кримінального права та кримінології М.О. Кравцова визначає 

кіберзлочинність як відносно масове соціально-правове явище, що охоплює 

сукупність суспільно небезпечних діянь, передбачених Кримінальним кодексом 

України, Конвенцією про кіберзлочинність і Додатковим протоколом до неї з 

урахуванням застережень, внесених Верховною Радою України, коли  

інформаційно-комунікаційна система чи її елементи є засобом здійснення злочину 

[30, с. 323]. Це визначення повністю відповідає потребам кримінального права 

України, однак, на нашу думку, не може застосовуватись для міжнародного права, 

оскільки охоплює протиправні діяння, криміналізовані виключно чинним 

законодавством України. 

Об’єктом кіберзлочинів М.О. Кравцова вважає різновиди інформації, що 

набувають специфічних форм та містяться на різних носіях (комп’ютерах, веб-

сторінках чи банківських рахунках). На думку актора, комп’ютер не є повноцінним 

об’єктом злочинного посягання, оскільки суб’єкт кіберзлочину, наприклад 

здійснюючи незаконний доступ або втручання в систему, має на меті пошкодити не 

сам матеріальний носій, тобто комп’ютер чи комп’ютерну систему, а безпосередньо 

дані, які на ньому знаходяться. Наприклад, крадіжка через банкомат з 

використанням викраденої банківської карти, на думку М.О. Кравцової, не може 

розглядатися як кіберзлочин. Також не відноситься до кіберзлочинів і шахрайство, 

здійснене в мережі Інтернет, тобто коли комп’ютер виступає при здійснені злочинів 

лише знаряддям чи предметом здійснення [31, с. 47].  

О.В.Копана та Є.Д. Скулиша розглядають кіберзлочин як злочин, пов’язаний 

із використанням кібернетичних комп’ютерних систем, причому вчені 

підкреслюють, що, кіберзлочин є вужчим поняттям, аніж комп’ютерний злочин, 
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оскільки пов’язується з функціонуванням кібернетичних комп’ютерних систем, а не 

будь-якої комп’ютерної техніки, як у першому випадку [32, с. 85-86]. Іншої точки 

зору дотримується І.В. Романов, який  критерієм віднесення злочину до 

комп’ютерного визначає засіб здійснення злочину – комп’ютерну техніку, а для 

кіберзлочину – специфічне середовище для здійснення злочину – кіберпростір 

(середовище комп’ютерних систем та мереж). При цьому автор вважає 

кіберзлочинність поняттям, ширшим за своєю семантикою [33, с. 105]. 

В Оксфордському та Кембриджському тлумачних словниках  «cybercrime» – 

це протизаконність, пов’язана як із застосуванням інформаційних технологій, так і з 

застосуванням глобальних мереж, а поняття «computer crime» в головному зачіпає 

правопорушення стосовно комп’ютерів або комп’ютерних даних [34].  

П.Д. Біленчук та Н.А. Зубань використовують поняття «комп’ютерний 

злочин», що означає суспільно небезпечну дію чи бездіяльність, здійснювані з 

використанням сучасних технологій та засобів комп’ютерної техніки, з метою 

нанесення шкоди речовим та громадським інтересам держави, підприємств, 

відомств, організацій, кооперативів, громадських організацій та громадянам, а також 

правам особи [35, С. 6].  

В.Н. Бутузов використовує поняття «злочини у сфері використання 

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

мереж електрозв’язку», визначаючи його як посягання на відносини у сфері 

комп’ютерної обробки інформації, на право власності фізичних та юридичних осіб 

на інформацію та доступ до неї [36, с. 18; 37, с. 94]. 

Таким чином, слід констатувати наявність доктринальної невизначеності щодо 

застосування понять «кіберзлочинність» та «комп’ютерна злочинність», а також їх 

співвідношення. 

Кіберзлочинність здійснюється в особливому віртуальному просторі, на що 

вказують багато вчених у визначенні цього поняття. Так, на думку Д.П. Біленчука, 

кіберзлочинністю є злочинність у змодельованому за допомогою комп’ютера 

інформаційному просторі, в якому перебувають відомості про осіб, предмети, факти, 

події, явища і процеси, представлені в математичному, символьному або будь-якому 
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іншому виді, й рухи, що перебувають у процесі, по локальних і глобальних 

комп’ютерних мережах, або відомості, що зберігаються в пам’яті будь-якого 

фізичного або віртуального пристрою, а також іншого носія, спеціально 

призначеного для їхнього зберігання, обробки й передачі [35, с.32].  

З точки зору криміналістики І.В. Романов визначає кіберзлочин як суспільно 

небезпечне діяння, що здійснюються в кіберпросторі, і посягає, з одного боку, на 

громадську безпеку, власність, права людини, інші відносини, що охороняються 

законом, а з іншого – виступає необхідним елементом механізму підготовки і 

приховування злочину, відображенням якого є комп’ютерна інформація, що 

виступає в ролі предмета або засобу злочину [33, с.108]. 

Оксфордський юридичний словник у редакції 2014 р. визначає кіберзлочин 

(cybercrime) як злочин, здійснений в мережі Інтернет [38]. Цієї ж точки зору 

дотримується А.В. Юрасов, який розглядає кіберзлочинність як злочинність у 

традиційному значенні, але здійснювану в мережі Інтернет [39, с. 165]. Варто 

погодитись з твердженням Даррела Менте (Darell Menthe), що поняття 

кіберпростору є ширшим, ніж поняття Інтернету, хоча ці терміни часто 

ототожнюються [40]. А отже, тлумачення кіберзлочинності як противної поведінки 

лише в мережі Інтернет вважаємо звуженим і необґрунтованим. 

Доходимо висновку, що в сучасній правовій доктрині визначення поняття 

кіберзлочинності залишається дискусійним питанням. Умовно існуючі підходи до 

розуміння досліджуваного явища можна поділити на такі групи.  

1. Кіберзлочинність визначається як сукупність злочинів, що посягають на 

комп’ютерні системи і мережі. 

2. Кіберзлочинність розглядається як сукупність протиправних діянь, 

об’єктом посягання яких є різного роду інформація, а засобами здійснення – ІКТ.   

3. Кіберзлочинність розуміють як суспільно небезпечні діяння, що 

здійснюються в кіберпросторі.  

Більшої однозначності вчені досягли у визначенні тих характерних 

особливостей, які притаманні кіберзлочинності. Так, до основних властивостей 
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високотехнологічної злочинності у доктрині відносять [41, с. 88; 42, с. 55; 43; 44, с. 

33-34; 45, с. 64-65]:  

– інтелектуальний характер кіберзлочинності, що означає потребу володіння 

додатковими фаховими знаннями для здійснення такого роду протиправної 

діяльності;  

– анонімність і персоналізацію, що означає можливість приховати власну 

особу, а також видати себе за іншу особу;  

– високий рівень латентності, що проявляється у відсутності необхідної 

статистичної звітності та низькому рівні звернень постраждалих до правоохоронних 

органів.  

– вартість – і здійснення кіберзлочинів, і їх розлідування надто дорогі; 

– дистанційність – місце перебування злочинців, місце вчинення 

протиправного діяння, а також місце настання суспільно небезпечних наслідків 

можуть бути значно віддалені один від одного. Кіберзлочини не потребують 

фізичного зближення потерпілих і суб’єкта правопорушення у період вчинення 

злочину;  

– автоматизованість – елемент правопорушення за підтримки комп’ютерних 

технологій за короткий період часу призводить до збільшення кількості беззаконних 

дій аж до декількох тисяч;  

– опосередкованість, що означає деформацію психологічної складової 

взаємозв’язків злочинець – предмет злочину, а також злочинець – постраждалий, які 

з прямих перетворюються в опосередковані: злочинець – електронний пристрій 

(мережа) – постраждалий (предмет злочину); 

– віртуалізацію, що означає здійснення кіберзлочинів у рамках особливого 

кіберпростору, де протиправна діяльність та її наслідки у більшості випадків є 

формально нематеріалізованими;  

– транснаціональність чи міжнародність, що означає пов’язаність відповідної 

протиправної діяльності більш ніж із одним правопорядком, у тому випадку, якщо 

який-небудь елемент або наслідки злочину виявляються на території іншої країни 
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або якщо скоєння злочину частково відбувається на території іншої країни [46; 47; 

48; 49].  

– організованість кіберзлочинності, яка проявляється в тому, що значна 

частина кіберзлочинів скоюються в тій чи іншій формі організованої діяльності, з 

використанням чорних ринків кіберзлочинності, що склалися у сфері циклу 

створення шкідливих програм, комп’ютерних вірусів, управління бот-мережами, 

збору персональних і фінансових даних, продажу даних та отримання грошей за 

фінансову інформацію.  

Слід наголосити на тому, що, відповідно до Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, транснаціональними є злочини, якщо 

вони: а) здійснені більш ніж в одній державі; b) скоєні в одній державі, але суттєва 

частина їх підготовки, планування, керівництва чи контролю в іншій державі; c) 

скоєні в одній державі, але за участі організованої злочинної групи, що реалізує 

злочинну діяльність у більш ніж одній державі;  d) скоєні в одній державі, але його 

суттєві наслідки мають місце в іншій державі [50]. 

Проаналізувавши окремі кейси розслідуваних кіберзлочинів, представлені на 

ресурсі sherloc.unodc.org, доходимо висновку, що більшість злочинів, здійснених у 

кіберпросторі, є транскордонними. Так, у злочинах з використанням ІКТ можуть 

бути задіяні від двох (справа Ortmann) [51] до великої кількості правопорядків, як 

наприклад, сім у справі Александра Кейза (Alexandre Cazes) [52]. 

Сукупність усіх перелічених ознак, а також динамічність поширення 

комп’ютерних технологій та їх розвитку призводять до значних змін у 

правоохоронній діяльності. Так, від 30 до 70% кіберзлочинів мають 

транснаціональний характер, пов’язані з питаннями проведення транснаціональних 

розслідувань, суверенітету, юрисдикції, екстериторіальних доказів та необхідністю 

міжнародного співробітництва. Складність як національно, так і міжнародно-

правової протидії кіберзлочинності посилюється тим фактом, що «існуючі закони 

важко застосовувати, коли мова йде про атаки в планетарних масштабах, які не 

піддаються локалізації, а докази від яких розкидані та віртуальні» [53, с. 164-166]. 
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Як відзначають А.Н. Косенков та Г.А. Чорний, у процесі розслідування 

кіберзлочинів часто відсутня достатня кількість матеріальних слідів злочинця. Крім 

того, можливі мотиви надто різні, інколи представлене необмежене коло осіб, місце 

перебування злочинців, як і місце вчинення протиправного діяння та місце настання 

суспільно небезпечних наслідків можуть бути значно віддалені один від одного які 

мали можливість вчинити злочин. І в результаті це призводить до потенційно 

великої шкоди, яку може нанести кіберзлочин [54, с. 88].  Отже, законодавці та 

правоохоронні органи, що протидіють комп’ютерної злочинності, повинні 

збільшувати швидкість реакції на появу нових способів протиправної діяльності з 

використанням комп’ютерних технологій.  

Визначення «кіберзлочинності» у практиці сучасного міжнародного права. 

Враховуючи особливості кібернетичної злочинності, внутрішньо-державні 

норми у сфері боротьби з цим видом протиправних діянь має ґрунтуватися на 

спеціальних міжнародних нормах, оскільки ефективна протилія кіберзлочинам 

неможлива лише в межах однієї держави поза рамками міжнародного 

співробітнитцва. За відсутності уніфікованого понятійно-категоріального апарату, 

узгодженого та визнаного на міжнародному рівні,  національні закони можуть 

містити недієві норми, що не можливо застосувати у практиці. Саме тому 

вироблення єдиних міжнародно-правових підходів до розуміння кіберзлочинності є 

важливим та актуальним завданням міжнародного права [55, c. 705].  

Разом із тим неможливо не погодитися з думкою В.Ф. Антипенка стосовно 

того, що криміналізція діянь у міжнародно-правовому полі потребує значних змін, 

оскільки не відповідає сучасним умовам. В тому числі, це стосується і сфери 

новітніх технологій. Нормотворення, насамперед міжнародне, повинно вчасно 

адаптуватися згідно вимог сучасності. До таких викликів слід віднести і виникнення 

нових асиметричних джерел сили, серед яких існують і кібернетичні. [56, с. 10]. 

Генеральна Асамблея ООН в багатьох своїх рішеннях наголошувала на 

потенційній небезпеці використання новітніх техлонологій в цілях, що не 

відповідають Статуту ООН і основним принципам міжнародного права. Більш того, 
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в Резолюціях 66/24 (13.12.2011 р.) та 67/27 (11.12.2012 р.) встановлено необхідність 

запобігати використанню ІКТ у злочинних або терорестичних цілях [57; 58].  

Необмежений вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 

життєдіяльність людства підкреслюється і в положеннях Женевської Декларації 

принципів «Побудова інформаційного суспільства: глобальне завдання в новому 

тисячолітті» (А, п. 8), де також визначено необхідність формувати, розвивати і 

впроваджувати глобальну культуру кібербезпеки у співробітництві з усіма 

зацікавленими сторонами і компетентними міжнародними органами [59; 60]. 

Глобальна культура кіберзпеки повинна включати безпеку і захист даних, а також 

недоторканість приватного життя. Таким чином, ООН разом із іншими учасниками 

міжнародного співтовариства повинна одночасно сприяти протидії використанню 

ІКТ в протиправних цілях та захисту прав людини. В Женевській декларації 

принципів безпосередньо не використовується поняття кіберзлочинності, однак із 

контексту можна зробити висновок, що боротьба із кіберзлочинністю є важливою 

складовою глобальної культури кібербезпеки. 

Женевським планом дій «С5. Зміцнення довіри і безпеки при використанні 

ІКТ» було встановлено обов’язок держав, а також приватних осіб, приймати засобів 

щодо розслідування і превенцїі кіберзлочинів, а також зловживання інформаційно-

комунікаційними технологіями за допомогою розробки відповідних принципів  [60].  

Розвинула наведені положення і Туніська програма для інформаційного суспільства, 

яка визначила потребу поширення глобальної культури кібернетичної безпеки і 

переслідування високотехнологічної злочинності [61]. Проте, використовуючи 

термін «кіберзлочинність», жоден міжнародний акт не дає його визначення. 

Навпаки, в тексті Всестороннього дослідження проблеми кіберзлочинності та 

відповідних заходів з боку держав – членів міжнародного співтовариства і 

приватного сектору, опублікованому у 2013 р. (далі – Всестороннє дослідження), 

міжнародні експерти зазначають, що необхідності у формуванні єдиного 

узагальнюючого поняття «кіберзлочинності» немає  [62].  

Проте аналізуючи Всестороннє дослідження, можна стверджувати про два 

підходи до розуміння кіберзлочинності. У вузькому значенні під кіберзлочинністю 
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розуміють обмежену кількість діянь, спрямованих проти конфіденційності, 

цілісності та доступності комп’ютерних даних чи систем. А у широкому значені, це 

сукупність діянь, що здійснюються з метою отримання певної особистої або 

фінансової виголи, нанесення шкоди, за допомогою комп’ютера, а також 

персональних даних та інших даних, які зберігаються в комп’ютері. Слід зазначити, 

що Всестороннє дослідження не має юридичної сили і може бути лише 

рекомендаційним джерелом. 

Сучасна система міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю реалізується на основі міжнародних угод, прийнятих в рамках 

окремих регіональних організацій. Досліджуючи їх положення, приходимо до 

висновку, що в них застосовуються різні терміни і поняття.  

Так, в тексті Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р. (далі – 

Конвенція РЄ) використовується поняття «кіберзлочинність» (cybercrime), проте 

його визначення не надається. В положеннях документу лише визначено, які саме 

види незаконних діянь мають бути криміналізованими. Зокрема, у преамбулі 

Конвенції РЄ зазначається: «Ця Конвенція є необхідною для зупинення дій, 

спрямованих проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних 

систем, мереж і комп’ютерних даних, а також зловживання такими системами, 

мережами і даними…»; «… Конвенція має на меті доповнення цих конвенцій для 

підвищення ефективності кримінальних розслідувань і переслідувань, що 

стосуються кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами і 

даними, і для надання можливості збирання доказів, що стосуються кримінального 

злочину в електронній формі» [63].  

Логічно приходимо до висновку, що в Конвенції РЄ поняття «кіберзлочин» 

розуміється як кримінальний злочин у цифровій формі, який спрямований на 

порушення конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних систем, 

мереж і даних, а також зловживання ними [63]. 

В положеннях Конвенції про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних 

технологій Ліги арабських держав 2010 р. (далі – Конвенція ЛАД) використовується 

термін «злочини у сфері інформаційних технологій» (information technology 
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offences), однак його визначення також не надається [64]. На підставі ст. 2 Конвенції 

ЛАД можна правомірно стверджувати, що угода спрямована на протидію злочинам, 

які пов’язані з матеріальними чи віртуальними засобами чи їх групами, які 

застосовуються з метою збереження, сортування, отримання, обробки, а також 

обміну даними відповідно до команд та інструкцій [64]. 

У тексті Угоди  про співробітництво держав – членів Співдружності 

Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю у сфері комп’ютерної інформації від 

2001 р. (далі – Угода СНД) міститься термін «злочин у сфері комп’ютерної 

інформації», що визначається як кримінально каране діяння, предметом посягання 

якого є комп’ютерна інформація, а саме така інформація, що перебуває в пам’яті 

комп’ютера, на машинних чи інших носіях у формі, доступній сприйняттю ЕОМ чи 

передається каналами зв’язку [65]. 

Угода про співробітництво у сфері забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки Шанхайської організації співробітництва 2009 р. (далі – Угода ШОС) 

включає поняття «інформаційна злочинність», яке визначається як використання 

інформаційних ресурсів та (або) вплив на них в інформаційному просторі у 

протиправних цілях [66].  

Конвенція про кібербезпеку і захист персональних даних Африканського 

Союзу 2014 р. (далі – Конвенція АС) містить термін «кіберзлочинність» (cybercrime, 

cyber-crime). У ст. 1 дефініція цього поняття відсутня, однак слід звернути увагу на 

ст. 25 «Законодавство проти кіберзлочинності», де зазначається: «Кожна Держава-

Учасниця приймає такі законодавчі та/або регуляторні заходи, які вважатиме 

ефективними, розглядаючи  як суттєві (substantive) кримінальні злочини акти, що 

впливають на конфіденційність, цілісність, доступність та збереження (survival) ІКТ, 

даних, що ними обробляються, та основної мережевої інфраструктури, а також 

ефективні процедурні заходи щодо переслідування правопорушників. Держави-

Учасниці повинні враховувати вибір мови, що використовується в найкращих 

міжнародних практиках» [67]. Отже, на основі наведеного положення можна 

стверджувати, що кіберзлочинність – це злочини проти конфіденційності, цілісності, 
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доступності та збереження ІКТ, даних, що ними обробляються, основної мережевої 

інфраструктури.  

Врезультаті проведеного аналізу положень чинних міжнародних договорів про 

кіберзлочинність виникає логічне запитання, чи можна ототожнити поняття 

«кіберзлочинність»,  «злочини у сфері інформаційних технологій», «злочини у сфері 

комп’ютерної інформації» та «інформаційна злочинність»? Відповісти на це 

питання можливо лише за умови дослідження сфери дії названих угод, а також 

виходячи із контексту, в якому вони використовуються.  

Сфери дії названих вище міжнародно-правових актів відрізняються. По суті, 

кожен із договорів про кіберзлочинність має на меті боротьбу з певними видами 

протиправних діянь, переліки яких між собою не співпадають. Варто також 

зазначити, що питання криміналізації діянь, що пов’язуються з кіберзлочинністю, 

являє собою окрему наукову та практичну проблему, що більш детально розглянута 

у наступному параграфі.  

Таким чином, можна правомірно стверджувати, що  за сферою дії Конвенції 

РЄ, ЛАД, АС та Угоди СНД і ШОС не є тотожними,  а тому і поняття 

«кіберзлочин», «злочин у сфері інформаційних технологій», «злочини у сфері 

комп’ютерної інформації» та «інформаційна злочинність» не можна ототожнювати. 

З іншого боку, ці поняття характеризуються такими спільними рисами: 

– є видами кримінально караних діянь, тобто злочинів; 

–  здійснюються в електронній / віртуальній сфері; 

– відображають зв’язок правопорушення із комп’ютерними системами, 

мережами, даними, ІКТ / засобами зберігання, сортування, організації, отримання, 

обробки, розробки та обміну інформацією / комп’ютерною інформацією / 

інформаційними ресурсами та інформаційним простором [9, c. 239]. 

Важливим у контексті описуваного питання є офіційне тлумачення Комітету з 

Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи (Cybercrime Convention Committee – T-

CY) положення ст. 1.а. Будапештської конвенції, в якому визначено: «комп’ютерна 

система означає будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або пов’язаних 

пристроїв, один чи більше з яких відповідно до певної програми виконує 
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автоматичну обробку даних» [63]. Згідно з тлумаченням T-CY, наданим у 2012 р., 

комп’ютерні системи включають, наприклад, мобільні телефони, які є 

багатофункціональними та серед іншого можуть створювати, обробляти та 

передавати дані (отримувати доступ до Інтернету, надсилати повідомлення, 

завантажувати контент тощо). Визнається, що в ході здійснення своїх функцій 

різноманітні гаджети здійснюють обробку «комп’ютерних даних» (ст. 1.b. 

Будапештської конвенції), а також створюють «дані про рух інформації» (ст. 1.d. 

Будапештської конвенції) [68]. Отже, дефініція «комп’ютерна система» охоплює 

будь-які форми комп’ютерних технологій, що виходять за рамки їх традиційного 

розуміння, такі як смартфони, планшети, кишенькові персональні комп’ютери тощо. 

Важливе значення у процесі формування понятійно-категоріальної бази у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю відіграють рішення міжнародних міжурядових 

організацій та інші джерела soft law. Серед них, насамперед, слід відзначити 

Висновки Організації економічного співробітництва та розвитку «Злочини, 

пов’язані з комп’ютером: аналіз правової політики» (1985 р.); Рекомендацію № R89 

(9) Комітету міністрів держав – членів Ради Європи про злочини, які пов’язані з 

комп’ютерами (1989 р.); Рекомендацію, прийняту на VІІІ Конгресі ООН з 

попередження злочинності та поводження з правопорушниками (1990 р.); 

Рекомендацію про керівні принципи забезпечення безпеки інформаційних систем 

(1992 р.); Довідник ООН із запобігання і контролю злочинності, пов’язаної з 

комп’ютерами (1995 р.); Десять принципів боротьби з високотехнологічними 

злочинами, прийняті на зустрічі міністрів внутрішніх справ та міністрів юстиції 

Великої Вісімки (1997 р.); План дій про боротьбу із злочинами, пов’язаними з 

використанням високих технологій та комп’ютерів Комісії з попередження 

злочинності та кримінального правосуддя (2001 р.) та інші. Крім поняття 

«кіберзлочинність» в названих актах використовуються такі терміни, як: «злочини 

пов’язані з комп’ютерами», «злочини, пов’язані з використанням комп’ютерних 

технологій», «високотехнологічні злочини» [9, 139] Джерела soft law мають не 

обов’язковий, а лише рекомендаційний характер. Однак, на нашу думку, вони мали 

б бути враховані при формуванні універсальної концепції кіберзлочинності.  
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Тож як у науці, так і в практиці міжнародного права відсутні єдність та 

однозначність щодо визначення і застосування поняття «кіберзлочинність». Цей 

факт однозначно зменшує ефективність правового регулювання окресленої сфери та 

призводить до виникнення прогалин і колізій. Водночас технологічний прогрес 

здійснюється такими стрімкими темпами, що ця проблема в майбутньому буде лише 

загострюватися.  

Поряд із терміном «кіберзлочинність» використовується і ряд інших понять, 

що описані у проведеному дослідженні. Проте, на нашу думку, саме 

«кіберзлочинність» є найбільш обґрунтованим, аніж інші розглянуті терміни, 

оскільки: 

– по-перше, саме цей термін є похідним від більш широких понять 

«кібернетика», «кіберпростір» та «кібербезпека», які вже уведено у багатьох 

наукових працях, а також правових актах; 

– по-друге, він якнайкраще відображає зв’язок понять «кібератака» – 

«кіберзлочинність» – «кібертероризм» – «кібервійна»; 

– по-третє, цей термін відображає зв’язок протиправних діянь з інформаційно-

комунікаційними технологіями (при чому взагальному, а не лише з окремими їх 

видами), а також з віртуальною сферою, в якій і здійснюється кримінально карана 

поведінка. 

Вважаємо, що кіберпростір з юридичної точки зору слід розглядати як 

правовідносин між учасниками (фізичними, юридичними особами, державами та їх 

об’єднаннями) з приводу створення, збереження, передачі, зміни і знищення 

комп’ютерних даних (цифрової інформації). Визначені відносини здійснюються 

віртуально, без фізичного взаємозв’язку з певною територією. Тому ми пропонуємо 

розглядати кіберпростір не як окрему територію, а як сукупність відносин, що 

здійснюються за допомогою ІКТ. 

Основна відмінність сучасних підходів до визначення поняття 

«кіберзлочинність» у доктрині і практиці міжнародного права полягає в розумінні 

об’єкта злочинного посягання.  
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Універсальне визначення поняття «кіберзлочинність», на нашу думку, 

повинно відображати найбільш визнані доктринальні підходи, а також результати 

регіональної уніфікації національних законодавств, що були формалізовані в 

Конвенції РЄ, Конвенції ЛАД, Угоді СНД, Угоді ШОС та Конвенції АС. 

Пропонуємо таке авторське визначення:  

Кіберзлочин – це протиправне суспільно небезпечне діяння, здійснене за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) проти прав і 

законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, юридичних осіб, держав та 

їх об’єднань), що охороняються нормами національного та міжнародного права. 

 

 

1.2. Сучасні підходи до класифікації кіберзлочинів у міжнародному праві 

Кількість кібератак у всьому світі невпинно зростає, а їх характер постійно 

ускладнюється. Тому питання класифікації та дослідження окремих видів 

протиправних діянь у кіберпросторі в юридичній науці та практиці є актуальним і 

невирішеним.  

Міжнародні та національно-правові акти, визнаючи, що таке кіберзлочинність, 

а також які саме діяння підлягають криміналізації, встановлюють відповідні рамки 

щодо класифікації злочинів, здійснюваних у кіберпросторі. В умовах відсутності 

універсальних міжнародно-правових стандартів щодо визначення класифікації 

кіберзлочинів національне кримінальне законодавство держав криміналізує різні 

види протиправних діянь з використанням ІКТ. Однак, ефективна протидія 

кіберзлочинності, враховуючи її транскордонний характер, неможлива, якщо через 

неузгодженість національних кримінальних законодавств окремих держав значно 

ускладнюється чи унеможливлюється процес розслідування, обвинувачення або 

видачі правопорушників. Фактично, такі відмінності захищають кіберзлочинців від 

переслідування, створюючи своєрідний «бар’єр», надають можливість уникнути 

відповідальності та покарання. Отже, положеннями чинних нормативно-правових 

актів повинно бути передбачено вичерпний перелік кіберзлочинів відповідно до 
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принципу nulla poena sine lege, а тому створення відповідних універсальних 

стандартів є об’єктивною необхідністю. 

Однією з перших спроб надати вичерпну класифікацію кіберзлочинів стала 

класифікація, розроблена робочою групою Інтерполу в 1991 р. Відповідно до неї 

передбачалось шість основних груп злочинів, здійснюваних у кіберпросторі, кожна з 

яких позначалась відповідними латинськими літерами і поділялась на підвиди:  

1) несанкціонований доступ і перехоплення (QA) – комп’ютерний абордаж 

(QAH);  перехоплення за допомогою спеціальних технічних засобів (QAI); 

викрадення часу (QAT); інші види несанкціонованого доступу і перехоплень (QAZ); 

2) заміна комп’ютерних даних (QD): логічна бомба (QDL); троянський кінь  

(QDT); комп’ютерний вірус virus (QDV); комп’ютерний черв’як (QDW); інші види 

зміни даних (QDZ);  

3) комп’ютерне шахрайство (QF): шахрайство з автоматами видачі готівки 

(QFC); комп’ютерна підробка (QFF); шахрайство з гральними автоматами (QFG); 

маніпуляції з програмами введення/виведення (QFM); шахрайство із засобами 

платежів (QFP); телефонне шахрайство (QFT); інші комп’ютерні шахрайства (QFZ);  

4) несанкціоноване копіювання (QR): комп’ютерні ігри (QRG); інше 

програмне забезпечення (QRS); топологія напівпровідникових пристроїв (QRT); 

інше незаконне копіювання (QRZ); 

5) комп’ютерний саботаж (QS): з апаратним забезпеченням (порушенням 

роботи ЕОМ) (QSH); із програмним забезпеченням (QSS); інші види саботажу – 

QSZ; 

6) інші комп’ютерні злочини (QZ): з використанням комп’ютерних дошок 

повідомлень (QZB); викрадання інформації, що становить комерційну таємницю 

(QZE); передача інформації, що підлягає судовому розслідуванню (QZS); інші 

комп'ютерні злочини (QZZ) [18, с. 75-86].  

Цей класифікатор є досить детальним переліком можливих зловживань у 

сфері ІКТ та передбачений для практичного застосування і співпраці 

правоохоронних органів окремих держав. Однак зазначений перелік не можна 

вважати вичерпним. Наприклад, у роботі групи експертів ООН Всестороннє 
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дослідження проблем кіберзлочинності та відповідних заходів з боку держав – 

членів міжнародного співтовариства і приватного сектору [62] знаходимо види, що 

не передбачені класифікатором Інтерполу. В процесі цього дослідження було 

проведено аналіз законодавств 97 держав – членів ООН2 та виділено перелік 

протиправних діянь, що найчастіше криміналізуються. Крім зазначених у 

класифікаторі Інтерполу, держави встановили кримінальну відповідальність за такі 

діяння, як: злочини, пов’язані з використанням персональних даних; злочини у сфері 

авторського права і товарних знаків; злочини, пов’язані з нанесенням особистої 

шкоди; злочини, пов’язані з расизмом чи ксенофобією; використання комп’ютера з 

метою виготовлення, розповсюдження чи зберігання дитячої порнографії; 

використання комп’ютера для заманювання чи «грумінгу» дітей; використання 

комп’ютера для сприяння терористичним злочинам [59].  

Сучасній стадії розвитку інституту міжнародно-правового співробітництва у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю притаманний регіональний характер та 

інтенсифікація уніфікації національних законодавств. Чинними міжнародними 

угодами, що містять відповідні переліки видів кібернетичних злочинів, є:  

1) Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи, прийнята 21.11.2001 р. та 

Додатковий протокол від 28.01.2003 р. (далі – Конвенція РЄ); 

2) Конвенція про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних технологій 

Ліги арабських держав від 21.12.2010 р. (далі – Конвенція ЛАД); 

3) Угода про співробітництво держав – членів Співдружності Незалежних 

Держав у боротьбі із злочинністю в сфері комп’ютерної інформації від 01.06.2001 р. 

(далі – Угода СНД). Нова редакція цієї Угоди була відкрита для підписання у 2018 

р., однак поки ще не набрала чинності [69]; 

4) Угода про співробітництво у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки Шанхайської організації співробітництва від 16.06.2009 р. 

(далі – Угода ШОС); 

5) Конвенція про кібербезпеку і захист персональних даних Африканського 

Союзу від 27.06.2014 р. (далі – Конвенція АС) 

                                                           
2 Всього було проаналізовано законодавства 97 держав-членів, в тому числі 56 держав, які взяли участь в додатковому опитуванні: 

Азія (24), Північна та Південна Америка (22), Африка (15), Європа (30) та Океанія (6) 
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Фактично,  в текстах усіх зазначених вище актів закріплюються види 

протиправних діянь, що підлягають криміналізації згідно національного 

законодавства держав-учасниць. Особливо важливим є питання щодо 

співвідношення сфери дій названих договорів. Зокрема, враховуючи той факт, що 

Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи отримала поширення за рамками 

європейського регіону (18 держав-учасниць не є членами Ради Європи), тобто 

застосування перелічених міжнародно-правових актів може відбуватись паралельно.  

Конвенція РЄ і Додатковий протокол до неї систематизують кіберзлочини 

відповідно до таких груп: 1) злочини проти конфіденційності, цілісності та 

доступності комп’ютерних даних і систем (незаконний доступ, нелегальне 

перехоплення, втручання в дані, втручання в систему; зловживання пристроями); 2) 

злочини, пов’язані з комп’ютерами (підробка; шахрайство); 3) злочини, пов’язані зі 

змістом (правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією; правопорушення, 

пов’язані з порушенням авторських і суміжних прав; правопорушення, пов’язані з 

расизмом і ксенофобією; правопорушення, пов’язані з геноцидом та злочинами 

проти людства) [63]. 

Конвенція ЛАД не систематизує кіберзлочини за групами, однак передбачає 

криміналізацію таких протиправних діянь, як: незаконний доступ; незаконне 

перехоплення; злочини проти цілісності даних; зловживання технічними засобами; 

підробка; шахрайство; злочини, пов’язані з порнографією; злочини, пов’язані з 

тероризмом, вчинені за допомогою інформаційних технологій; організована 

злочинність, здійснювана за допомогою інформаційних технологій; злочини, 

пов’язані з авторським та суміжними правами; незаконне використання електронний 

платіжних засобів [64]. 

Угода СНД містить перелік злочинних діянь, які підлягають криміналізації в 

ст. 3 «Кримінально карані діяння», серед яких: а) здійснення неправомірного 

доступу до комп'ютерної інформації, що охороняється законом; б) створення, 

використання або розповсюдження шкідливих програм; в) порушення правил 

експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі;  г) незаконне використання програм 

для ЕОМ і баз даних, що є об’єктами авторського права, так само як присвоєння 
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авторства, якщо це діяння заподіяло істотну шкоду [65]. Цікавим є той факт, що 

Розділ ХІІ «Злочини проти інформаційної безпеки» Модельного кодексу держав – 

учасниць СНД передбачає ширший перелік кіберзлочинних діянь, аніж Угода СНД, 

згідно з яким визначаються такі злочини, як: несанкціонований доступ до 

комп’ютерної інформації (ст. 286); модифікація комп’ютерної інформації (ст. 287); 

комп’ютерний саботаж (ст. 288); неправомірне заволодіння комп’ютерною 

інформацією (ст. 289); виготовлення та збут спеціальних засобів для отримання 

неправомірного доступу до комп’ютерної системи чи мережі (ст. 290); розробка, 

використання та розповсюдження шкідливих програм (ст. 291); порушення правил 

експлуатації комп’ютерної системи чи мережі (ст. 292) [70]. 

Угода ШОС спрямована на регулювання питань співробітництва держав-

учасниць у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, що є ширшою, 

аніж протидія кіберзлочинності, та не містить положень щодо криміналізації 

окремих злочинних діянь. Однак у Додатку 2 до Угоди ШОС «Перелік основних 

видів загроз у сфері міжнародної інформаційної безпеки, їх джерел та ознак» 

включає такі загрози, як: 1) розробка і застосування інформаційної зброї, підготовка 

і ведення інформаційної війни; 2) інформаційний тероризм; 3) інформаційна 

злочинність; 4) використання домінуючого положення в інформаційному просторі, 

що загрожує інтересам і безпеці інших держав; 5) розповсюдження інформації, що 

наносить шкоду суспільно-політичній  і соціально-економічній системам, 

духовному, моральному і культурному середовищу інших держав; 6) загрози 

безпечному, стабільному функціонуванню глобальних і національних 

інформаційних інфраструктур, що мають  природний і (або) техногенний характер 

[66]. Угода не передбачає детальної кваліфікації злочинів у сфері інформаційної 

безпеки, але включає поняття інформаційної злочинності, а також загальні ознаки 

таких протиправних діянь – п. 3 Додатку 2 до Угоди ШОС. 

Сфера дії Конвенції АС також є ширшою, ніж боротьба з кіберзлочинністю та 

включає питання кібербезпеки і захисту персональних даних. У розділі ІІІ 

«Розбудова кібербезпеки і боротьба з кіберзлочинністю» міститься підрозділ ІІ 

«Кримінальні положення», в яких передбачена класифікація кіберзлочинів на три 
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групи: 1) атаки на комп’ютерні системи; 2) злам комп’ютерних даних; 3) злочини, 

пов’язані з контентом [67]. 

У результаті детального вивчення і порівняльного аналізу положень 

зазначених договорів (Додаток А. Порівняльна таблиця криміналізованих діянь за 

чинними міжнародними договорами) приходимо до таких висновків. Разом із 

ухваленням відповідних актів держави-учасниці погодились криміналізувати такі 

діяння у сфері кіберзлочинності.  

1. Незаконний доступ – умисний доступ до цілої комп’ютерної системи 

або її частини без права на це (ст. 2 Будапештської конвенції) [63].  Цей вид 

протиправної поведінки у кіберпросторі передбачається усіма міжнародними 

угодами. Однак існують суттєві кваліфікаційні відмінності у складах передбачених 

злочинів [71]. 

Так, одна з основних невідповідностей стосується об’єкта злочинних посягань. 

Конвенція РЄ, Конвенція ЛАД та Конвенція АС передбачають криміналізацію діянь 

проти цілої комп’ютерної системи чи її частини, у той час, коли Угода СНД 

забороняє незаконний доступ до комп’ютерної інформації, що охороняється 

законом, а Угода ШОС – до інформаційних систем (дефініція цього поняття 

відсутня) [71].  

Відрізняється і суб’єктивна сторона досліджуваного злочину. Виключно в 

Конвенції РЄ передбачено таку ознаку незаконного доступу, як умисел. Крім цього, 

положеннями Конвенції РЄ встановлено також можливість на розсуд держав-

учасниць додатково кваліфікувати мету такого злочину - «з метою отримання 

комп’ютерних даних або з іншою недобросовісною метою» [63]. Інший підхід 

передбачено Конвенцією ЛАД, відповідно до якого незаконний доступ може 

здійснюватися «з метою стирання, зміни, спотворення, копіювання, переміщення чи 

знищення збережених даних, електронних засобів і систем, комунікаційних мереж, і 

нанесення шкоди користувачам і бенефіціарам» [64], але як обтяжуюча обставина 

злочину незаконного доступу. В Угоді СНД мета незаконного доступу визначається 

як «знищення, блокування, модифікація або копіювання інформації, порушення 

роботи ЕОМ, системи ЕОМ чи їх мереж» [72]. Згідно положень, передбачених 
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Конвенцією АС незаконний доступ може здійснюватися як з невизначеною метою 

(ст. 29, a), так і «з метою вчинення або сприяння вчиненню іншого злочину» (ст. 29, 

b) [67]. В Угоді ШОС встановлено, що незаконний доступ здійснюється з метою 

«порушення цілісності, доступності і конфіденційності інформації» [66].  

Ще одна важлива відмінність стосується визначення обсягу злочинних дій. 

Так, Конвенція РЄ та Угода СНД забороняють «незаконний доступ», у той час як 

Конвенція ЛАД – «незаконний доступ, перебування чи зв’язок з інформаційною 

технологією або її частиною» [64], а відповідно до положень Конвенції АС – 

«неавторизований доступ» і «перевищення авторизованого доступу» [67] 

(визначення цих понять відсутні).  Варто окремо зазначити, що у Конвенції ЛАД 

додатково встановлено обтяжуючу обставину у випадку, коли незаконний доступ 

призводить до заволодіння секретною урядовою інформацією. 

Отже, можна зробити висновок, що обсяги криміналізованих діянь у сфері 

незаконного доступу значно відрізняються в чинних міжнародно-правових актах. 

Такі невідповідності відображають насамперед національні підходи до встановлення 

кримінальної відповідальності у визначеній сфері. Так, наприклад, національні 

законодавства Данії, Англії, Греції та США забороняють будь-який 

несанкціонований доступ, тоді як у Німеччині, Нідерландах та  Норвегії 

кримінальна відповідальність встановлена за незаконний доступ лише до даних, 

захищених заходами безпеки або які перебувають під спеціальним захистом від 

незаконного доступу. Однак норми про боротьбу з незаконним доступом у тій чи 

іншій формі закріплено в законодавстві більшості держав світу, що підтверджує 

існування такого виду кіберзлочину. 

2. Нелегальне перехоплення – навмисне перехоплення технічними 

засобами, без права на це, передач комп’ютерних даних, які не призначені для 

публічного користування, що проводяться з, на або всередині комп’ютерної 

системи, включаючи електромагнітні випромінювання комп’ютерної системи, що 

містить комп’ютерні дані [60]. Такий вид кіберзлочинів передбачений у 

Будапештській конвенції, Конвенції Ліги арабських держав, а також Конвенції 
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Африканського союзу, однак відсутній в Угодах Співдружності незалежних держав 

та Шанхайської організації співробітництва.  

Відповідно до Пояснювального звіту Комітету міністрів Ради Європи, 

наданого на 109 сесії 8 листопада 2001 р. (ETC-185), ст. 3 Конвенції РЄ 

застосовується до всіх форм електронної передачі даних за допомогою телефону, 

факсу, e-mail чи файлового обміну. Щоб охопити ширше коло протиправних діянь 

конвенція поширила обсяг поняття «нелегального перехоплення» на електромагнітні 

випромінювання комп’ютерних систем, що містять в собі комп’ютерні дані. Такі  

випромінювання можуть здійснюватися комп’ютером під час роботи і водночас не 

підпадають під визначення даних згідно з Конвенцією [71]. Проте комп’ютерні дані 

можуть бути реконструйовані з електромагнітних випромінювань. Водночас 

Конвенція ЛАД та Конвенція АС такого підходу не передбачає. 

Втручання в дані – навмисне пошкодження, знищення, погіршення, зміна або 

приховування комп’ютерних даних без права на це [60]. Такий злочин 

передбачається Конвенцією РЄ, Конвенцією ЛАД, Угодою ШОС та Конвенцією АС. 

Однак, в названих актах передбачені різні підходи щодо криміналізації цього виду 

кіберзлочину. Зокрема, у Конвенції ЛАД відповідне діяння: «Навмисне протиправне 

знищення, стирання, перешкоджання, зміна, приховування даних інформаційних 

технологій» [64] називається злочином проти цілісності даних. Згідно з 

положеннями Конвенції АС такі дії визнаються як атаки на комп’ютерні системи: 

«Ст. 29.1 f) пошкодження  або спроба пошкодження, знищення чи спроба знищення, 

погіршення чи спроба погіршення, переробка чи спроба переробки, зміна чи спроба 

змінити комп’ютерні дані за допомогою шахрайства» [67], а також злом 

комп’ютерних даних: «Ст. 29.2 d) отримання за допомогою шахрайства для себе чи 

іншої особи, будь-якої вигоди шляхом уведення, зміни, видалення чи знищення 

комп’ютерних даних чи будь-яким іншим способом втручання у функціонування 

комп’ютерної системи» [67]. Нарешті, відповідно до Угоди ШОС, інформаційними 

злочинами слід визнати серед інших і «нанесення шкоди інформаційним ресурсам», 

де інформаційні ресурси – це інформаційна інфраструктура, а також інформація та її 

потоки (Додаток 1 до Угоди ШОС «Перелік основних понять в сфері забезпечення 
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міжнародної інформаційної безпеки»). Крім цього, варто зазначити, що в Конвенції 

РЄ та ЛАД встановлено додаткову ознаку злочину втручання у дані – нанесення 

серйозної шкоди, яку можуть використовувати держави-учасниці на власний розсуд. 

Таким чином, можна констатувати значні кваліфікаційні відмінності щодо 

незаконного втручання в дані у положеннях міжнародних договорів про 

кіберзлочинність. 

3. Втручання в систему – навмисне серйозне перешкоджання 

функціонуванню комп’ютерної системи шляхом введення, передачі, пошкодження, 

знищення, погіршення, зміни або приховування комп’ютерних даних без права на це 

[63]. Відповідні положення знаходимо в Конвенціях Ради Європи та Африканського 

союзу, однак існують певні відмінності у кваліфікаційних ознаках.  

На відміну від наведеного визначення з Конвенції РЄ у Конвенції АС 

передбачена криміналізація «перешкоджання, спотворення чи спроба перешкоди 

або спотворення функціонування комп’ютерної системи» (ст. 29.1. d) [67], а також 

«уведення або спроба введення даних за допомогою шахрайства в комп’ютерну 

систему» (ст. 29.1. е) [67]. Отже, в Конвенції АС встановлено два окремих склади 

злочинів, що можна віднести до атак на комп’ютерні системи. Положень щодо 

злочинного втручання в систему не знаходимо в Конвенції ЛАД, а також Угодах 

СНД і ШОС. 

4. Зловживання пристроями – навмисне вчинення без права на це: 

а. виготовлення, продажу, придбання для використання, розповсюдження або 

надання для використання іншим чином:  

і. пристроїв, включаючи комп’ютерні програми; 

іі. комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних за допомогою 

яких можна здобути доступ до усієї або частини комп’ютерної системи; та 

b. володіння предметом, перерахованим вище у підпунктах а.і та а.іі, з наміром 

його використання для вчинення будь-якого із злочинів, перерахованих у статтях 2–

5. (ст. 6) [63]. 

Описане злочинне діяння криміналізовано в положеннях Будапештської 

конвенції, Конвенції ЛАД, Угоди СНД та Угоди ШОС. Відповідно до Угоди СНД 
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держави-учасниці погодились встановити кримінальну відповідальність лише за 

«створення, використання чи розповсюдження шкідливих програм» (ст. 3.1.б) [65], а 

згідно з Угодою ШОС за «умисне виготовлення і розповсюдження комп’ютерних 

вірусів та інших шкідливих програм» [66], при чому визначення комп’ютерних 

вірусів в угоді відсутнє. Тим не менш, наведені підходи є вужчими, аніж поняття 

«зловживання пристроями» згідно Будапештської конвенції.  

Положення ст. 9 «Зловживання технічними засобами» Конвенції ЛАД 

охоплює протиправні діяння, описані у ст. 6 Будапештської конвенції, а також 

додатково поширює дію кримінального законодавства держав-учасниць і на імпорт 

заборонених технічних засобів. Як Конвенція РЄ, так і Конвенція ЛАД, передбачає 

криміналізацію зловживання пристроями з метою вчинення інших злочинів. Так, 

Будапештська конвенція забороняє зловживання пристроями для вчинення 

незаконного доступу, нелегального перехоплення, втручання у дані, а також 

втручання в систему. Конвенція ЛАД передбачає криміналізацію зловживання 

технічними засобами з метою здійснення незаконного доступу, незаконного 

перехоплення та злочинів проти цілісності даних. Таким чином, обсяг 

проаналізованих положень також не співпадає.  

5. Підробка, пов’язана з комп’ютером, – навмисне вчинення,  без права 

на це, введення, зміни, знищення або приховування комп’ютерних  даних,  яке  

призводить  до  створення недійсних даних з метою того, щоб вони вважались або 

відповідно до них проводилися б законні дії  як з дійсними, незалежно від того, 

можна чи ні такі дані прямо прочитати і зрозуміти (ст. 7) [60].  

Конвенція ЛАД також передбачає криміналізацію злочину «підробка» у ст. 10, 

відповідно до якої забороняється: «використання засобів інформаційних технологій 

для зміни правдивості даних способом, що наносить шкоду, з метою використання 

їх як правдивих даних» [64]. 

Згідно положень Конвенції АС встановлено кримінальну відповідальність за 

злам комп’ютерних даних, а саме відповідно до ст. 29.2.b держави-учасниці 

визнають протиправним: «навмисне введення, зміну, знищення чи стримування 

комп’ютерних даних, що призводить до недостовірності даних з наміром, що вони 
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будуть розглядатися чи діяти відповідно правомірних цілей так, ніби вони 

автентичні, незалежно від того, чи є дані безпосередньо читабельними і 

зрозумілими» [67].  

a. Шахрайство, пов’язане з комп’ютерами – навмисне вчинення, без 

права на це, дій, що призводять до втрати майна іншої особи шляхом: a. будь-якого 

введення, зміни, знищення чи приховування комп’ютерних даних, b. будь-якого 

втручання у функціонування комп’ютерної системи, з шахрайською або нечесною 

метою набуття, без права на це, економічних переваг для себе чи іншої особи (ст. 8) 

[63]. 

Шахрайство з використанням ІКТ криміналізується відповідно до Конвенції 

РЄ, Конвенції ЛАД, Угоди ШОС та Конвенції АС. Положення Конвенції ЛАД в 

цілому співпадають із положеннями Конвенції РЄ, наведеними вище. Однак 

встановлена додаткова кваліфікуюча обставина, на підставі якої «оспорювання 

електронних засобів, програм і сайтів» [64] визначається одним із способів 

здійснення шахрайства. 

В Угоді ШОС та Конвенції АС шахрайство, пов’язане з комп’ютерами, 

розглядається як спосіб здійснення злочину шахрайство, відповідно до національних 

кримінальних законодавств. Таким чином, це не окремий кіберзлочин, а один із 

видів кримінальнокараних діянь на рівні з крадіжкою, викраденням, вимаганням, 

шантажем, відмиванням грошей, контрабандою, незаконною торгівлею наркотиками 

тощо. Так Угода ШОС містить ознаку: «використання інформаційних ресурсів і 

методів для вчинення такого злочину, як шахрайство» [63]. Подібний піхід 

застосовано і у Конвенції АС, де ст. 30 «Адаптація деяких правопорушень до ІКТ» 

передбачено злочини проти власності, до яких відноситься і шахрайство [67].  

6. Правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією, – навмисне 

вчинення, без права на це, таких дій: виробництво дитячої порнографії з метою її 

розповсюдження за допомогою комп’ютерних систем; пропонування або надання 

доступу до дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних систем; 

розповсюдження або передача дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних 

систем, здобуття дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних систем для себе 
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чи іншої особи; володіння дитячою порнографію у комп’ютерній системі чи на 

комп’ютерному носії інформації [63]. 

Цей вид злочинної діяльності передбачено у положеннях всіх чинних 

міжнародних угодах про кіберзлочинність, єдине виключення складає Угода СНД. 

Слід відзначити, що положення Конвенції ЛАД є найбільшими широкими за сферою 

дії, оскільки включає дві статті про злочини, пов’язаних з порнографією. Причому 

забороняється: «виробництво, демонстрація, розповсюдження, постачання, 

публікація, придбання, продаж, імпорт порнографічних матеріалів в цілому, а також 

матеріалів, що порушують пристойність за допомогою інформаційних технологій» 

[64]. Здійснення такого роду протиправних діянь проти дітей та неповнолітніх 

визнається обтяжуючою обставиною. У ст. 13 передбачені й інші злочини, які 

пов’язані з порнографією. До них держави-учасниці включили азартні ігри та 

сексуальну експлуатацію. Проте визначення цим поняттям Конвенція не надає. 

У Конвенції АС зобов’язання щодо криміналізації злочинів, пов’язаних з 

порнографією, включені до п. 3 ст. 29 «Злочині, пов’язані з контентом».  

7. Правопорушення, пов’язані з порушенням авторських прав, – 

порушення  авторських  прав відповідно до положень Паризького акту від  

24.07.1971 р. щодо Бернської конвенції про захист літературних та художніх творів, 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і Угоди про  

авторське право, прийнятої під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності,  за  винятком  будь-яких моральних прав,  які надаються такими 

Конвенціями,  у випадку,  коли такі  дії  вчинені свідомо,  у  комерційних  розмірах  

і  за  допомогою  комп’ютерних систем [63]. 

Порушення  суміжних  прав відповідно до положень Міжнародної конвенції 

про захист  виконавців,  виробників  фонограм  і  організацій мовлення (Римська 

конвенція),  Угоди про  торговельні  аспекти прав інтелектуальної  власності  і  

Угоди ВОІВ про виконання і фонограми, за винятком будь-яких моральних прав,  

які надаються такими Конвенціями, у випадку, коли такі дії вчинені свідомо, у 

комерційних розмірах і за допомогою комп’ютерних систем (ст. 10) [63]. 
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Порушення у сфері права інтелектуальної власності криміналізуються у всіх 

міжнародних договорах про кіберзлочинність, за винятком Конвенції 

Африканського союзу. Згідно положень Конвенції ЛАГ, держави-учасниці маю 

право самостійно у внутрішньодержавному законодавстві встановлювати випадки 

порушення авторського і суміжних прав. Документом передбачено дві умови щодо 

умислу такого протиправного діяння, а також неособистого використання.  Угода 

ШОС розглядає цю категорію кіберзлочинів у контексті більш широкої групи 

злочинів: «порушення законних прав і свобод громадян в інформаційній сфері» [66]. 

В положеннях Угоди СНД закріплено більш вузький підхід, відповідно до якого 

злочином визнається лише «незаконне використання програм для ЕОМ і баз даних, 

що є об’єктами авторського права, а значить присвоєння авторства, якщо таке 

діяння спричинило значну шкоду» [65]. 

Розглянуті вище злочини підлягають криміналізації відповідно до більшості 

міжнародних угод про кіберзлочинність. Однак, існують і такі види злочинної 

діяльності, які визнані лише в окремих угодах. До них відносяться:   

– правопорушення, пов’язані з расизмом та ксенофобією, –  поширення 

расистського та ксенофобного матеріалу через комп’ютерні системи; погроза з 

расистських та ксенофобних мотивів; образа з расистських та ксенофобних мотивів 

(Додатковий протокол до Будапештської конвенції, Конвенція АС) [73; 67];  

– правопорушення, пов’язані з геноцидом та злочинів проти людства, – 

заперечення, значна мінімізація, схвалення або виправдання геноциду чи злочинів 

проти людства (Додатковий протокол до Будапештської конвенції, Конвенція АС) 

[73; 67]; 

– злочини, пов’язані з тероризмом, – поширення і пропаганда ідей та 

принципів терористичних груп; фінансування і підготовка терористичних операцій 

та полегшення зв’язку між терористичними організаціями; розповсюдження методів 

створення вибухових речовин, особливо для використання в терористичних 
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операціях; поширення релігійного фанатизму та ворожнечі і атакуючих релігій та 

вірувань (Конвенція ЛАД, Угода ШОС)3 [64; 66]; 

– злочини проти приватності – пов’язані з використанням ІКТ, передбачені 

Конвенцією ЛАД та Угодою ШОС, однак визначення відсутнє [64; 66]; 

– незаконне використання електронних платіжних засобів – передбачає 

встановлення відповідальності для будь-якої особи, яка: виготовляє, створює чи 

встановлює будь-який інструмент чи матеріал, що допомагає в підробці або імітує 

електронні платіжні засоби, незалежно від способу; володіє даними електронних 

платіжних засобів і використовує їх, передає третім особам або сприяє у придбанні 

третім особам; використовує інформаційну мережу або інформаційні технології для 

незаконного доступу до номерів чи даних платіжних засобів; навмисно приймає 

підроблені платіжні засоби (Конвенція ЛАД) [64]; 

– порушення правил експлуатації ЕОМ, системи ЕОМ чи їх мережі особою, 

яка   має доступ до ЕОМ, системи ЕОМ чи їх мережі, що призвели до знищення, 

блокування чи модифікації інформації ЕОМ, що охороняється законом, якщо такі 

діяння спричинили значну шкоду чи тяжкі наслідки (Угода СНД) [65]; 

– здійснення DOS-атак – відмови в обслуговуванні, а також інші негативні 

впливи (Угода ШОС) [66]; 

У результаті проведеного дослідження доходимо  висновку, що наведені види 

кіберзлочинів, які підлягають криміналізації на підставі чинних міжнародно-

правових актів, можна узагальнити таким чином.  

1. Злочини проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем (комп’ютерні злочини): незаконний доступ; 

нелегальне перехоплення; втручання в дані; втручання в систему; зловживання 

пристроями.  

2. Традиційні злочини, вчинені з використанням ІКТ: тероризм; підробка; 

шахрайство; переслідування, вимагання та ін.  

                                                           
3 Кібертероризм – це вчинення терористичних актів у кіберпросторі. До цієї категорії злочинів може відноситься 

просте поширення через Інтернет інформації про теракти, які можуть бути здійснені в майбутньому в конкретно 

зазначений час. [74]  
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3. Злочини, пов’язані з контентом: злочини, пов’язані з дитячою 

порнографією; порушення авторського і суміжних прав; злочини, пов’язані з 

расизмом та ксенофобією; злочини, пов’язані з геноцидом та злочинами проти 

людства та ін. [75, c. 58] 

Варто зазначити, що окремі кваліфікаційні ознаки, які використовуються в 

положеннях Конвенції АС, а саме «неавторизований доступ» та «перевищення 

авторизованого доступу», засуджується експертом Ради Європи Західом Джамілем 

(Zahid Jamil) в Порівняльному аналізі Конвенції Малобо Африканського Союзу та 

Будапештської конвенції з кіберзлочинності [76]. Натомість технічно більш 

коректно визначається термінологія Конвенції РЄ, де використовується таке 

формулювання, як «без права на це», яке є більш ширшим і може охопити усі види 

кіберзлочинів. При порівняльному аналізі встановлено також, що в Конвенції АС як 

кваліфікаційна ознака використано спосіб здійснення злочину «за допомогою 

шахрайства». Експерти вважають, що таке трактування недоцільне та зменшує 

ефективність відповідних норм, створюючи прогалини [76]. Однак у доктрині 

кримінального права існують інші погляди, зокрема у працях А.А. Комарова, 

зауважується про необхідність розширити розуміння терміна «обман» щодо впливу 

не лише на людину, а й на автоматизовані комп’ютерні системи [77]. 

Окремої уваги заслуговує нове поняття «етичного» чи «білого» хакерства 

(англійський сленг – White hat), що означає різновид кіберрозвідки, що 

спеціалізується на тестуванні безпечності комп’ютерних систем, тобто виявленні 

вразливостей інформаційних систем і мереж без злочинного умислу з метою 

підвищення рівня кібербезпеки. Можливість існування такого роду правомірної 

діяльності, зокрема, передбачена п. 2 ст. 6 Конвенції РЄ, відповідно до положень 

якої кримінальна відповідальність за зловживання пристроями не встановлюється у 

разі, якщо: «виготовлення, продаж, придбання для використання, розповсюдження 

чи надання для використання іншим чином або володіння, зазначені в п. 1 цієї 

статті, не призначені для вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих у ст. 2–5 

цієї Конвенції, такі як дозволене випробування або захист комп’ютерної системи» 

[63]. 
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Описані вище підходи до класифікації кіберзлочинів, що були формалізовані в 

міжнародно-правові акти, підтримуються правовою доктриною. Д. Вол (D. Wall), 

наприклад, також пропонує розділити кіберзлочини на три відповідні групи: 

злочини проти цілісності комп’ютера (computer integrity crime); злочини за 

допомогою комп’ютера (computer-assisted crime) та злочини щодо комп’ютерного 

контенту (computer content crime) [78]. Окрім цього, у роботах автора називаються 

такі види кібернетичних злочинів, класифіковані залежно від об’єкту посягання: 

кібер-зловживання (cyber-trespass) – порушення обмежень щодо власності чи 

нанесення шкоди; кібершахрайство (cyber-deceptions) – викрадення чужої власності 

чи порушення інтелектуальної власності; кібер-порнографія (cyber-pornography) – 

порушення законів про пристойність та порядність; кібер-насильство (cyber-

violence) – нанесення чи погроза щодо вчинення фізичної шкоди. Як слушно 

зазначає Маджід Яр (Majid Yar), така класифікація не є вичерпною і не включає, 

наприклад, злочини проти держави (crimes against the state), тобто такі діяння, що 

порушують цілісність і безпеку держав [29]. 

За критерієм об’єкту в доктрині також виділяють такі види кіберзлочинів, як: 

правопорушення конфіденційності, єдності та доступності комп’ютерних даних і 

комп’ютерних мереж; фінансові комп’ютерні правопорушення; комп’ютерні 

злочини всупереч індивідуальним правам і недоторканності особистої сфери; 

комп’ютерні правопорушення всупереч громадським і державним інтересам. Однак 

варто зазначити, що багато кіберзлочинів посягають відразу на кілька об’єктів: 

наприклад, незаконне перехоплення приватних електронних комунікацій посягає на 

недоторканність приватної сфери і на конфіденційність комп’ютерних даних, 

комп’ютерне шахрайство – на власність і на цілісність комп’ютерних даних тощо 

[41, с. 90]. 

У навчальному посібнику «Протидія кіберзлочинності в Україні: правові та 

організаційні засади» (за ред. О.Є. Користіна, В.М. Бутузова, В.В. Василевича та 

інших) представлено поділ кіберзлочинів на дві групи:  

a) насильницькі чи інші потенційно небезпечні – кібертероризм, погроза 

щодо фізичної розправи, кіберпереслідування, кіберсталкінг, дитяча порнографія; 



45 
 

b) ненасильницькі, більшість з яких вчиняються без застосування 

насильства – кіберкрадіжка, кібервандалізм, кібершахрайство, кібершпигунство, 

розповсюдження спаму та вірусних програм [18, с. 50-51]. 

Ю. Занг (Y. Zhang) класифікує кіберзлочини за такими групаси: 1) комп’ютер 

або мережі використовуються як інструмент, включаючи спам та порушення 

авторських прав; 2) комп’ютер або мережа є метою злочинної діяльності, 

включаючи несанкціонований доступ, зловмисне програмне забезпечення та 

хакерство; 3) комп’ютер або мережа є місцезнаходженням злочинної діяльності, в 

тому числі фінансові шахрайства; 4) традиційні злочини здійснені через комп’ютери 

або мережі, зокрема переслідування; 5) інші інформаційні злочини, які полегшують 

комп’ютери або мережі, такі як крадіжка [79]. 

Залежно від мотивації злочинців, кіберзлочини можна умовно розділити на 

такі категорії: 1) кібершахрайство з метою заволодіння коштами; 2) кібернетичне 

шахрайство з ціллю заволодіти інформацією як для самостійного використання, так і 

для майбутнього продажу; 3) кіберзлочини, які здійснюються з метою отримання 

доступу до інформаційних систем для пошкодження або за винагороду; 4) інші 

злочини [80, c. 165-166]. 

Найбільш загальним є розподіл високотехнологічних злочинів на дві групи: 

фінансові, що безпосередньо стосуються сфери фінансових послуг та переказу 

коштів (наприклад, шахрайство чи крадіжка) [81, c. 171]; та кіберзлочини 

нефінансового характеру (виведення з ладу комп’ютерів та комп’ютерних мереж, 

викрадення ділової або особистої інформації тощо).  Переважну кількість 

протиправних діянь у кіберпросторі становлять злочини, що вчиняються з метою 

заволодіння чужими коштами. Тому особливо чутливими у цьому контексті є 

фінансова та банківська сфери, в яких поширені такі кіберзлочини, як:  

– банкоматне шахрайство (скимінг, підробка платіжних карт, Transaction 

Reversal Fraud, Cash Trapping). 

– шахрайство в торговельно-сервісних мережах (укладання фіктивних угод 

торговельного еквайрінгу, викрадення реквізитів платіжних карток, операції без 
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проведення авторизації, використання втрачених, викрадених чи підроблених 

платіжних карток). 

– шахрайство в мережі Інтернет (викрадення реквізитів платіжних карток та 

проведення операцій з їх використанням, створення програм для викрадення 

реквізитів банківських карток, фішинг, фармінг). 

– шахрайство в системах дистанційного банківського обслуговування 

(приховане перехоплення доступу або управління системою з використанням 

шкідливого програмного забезпечення; відкриття рахунків, проведення 

несанкціонованих операцій; отримання платежів унаслідок втручання в роботу 

комп’ютерів та систем ДБО) [82].  

Важливою проблемою у визначеній сфері є також легалізація доходів, 

отриманих внаслідок кіберзлочинності в банківській сфері. Легалізація доходів, 

отриманих злочинним шляхом, уперше була визначена як глобальна проблема на 

Паризькому саміті «Великої сімки» (G–7) у 1989 р. [83]. Спеціальні програми та 

рекомендації у цій сфері були прийняті багатьма міжнародними міжурядовими 

організаціями (ООН, МВФ, Світовий банк). Також було створено відповідні комісії 

та комітети. Основний документ, який визначає міжнародні стандарти у сфері 

запобігання та протидії відмиванню кримінальних доходів, є Сорок рекомендацій 

Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) [84]. Більш того, 

у багатьох державах світу було створено спеціальні органи фінансового 

моніторингу, що повинні запобігати відмиванюю коштів та безпосередньо 

впливають на ефективність протидії правопорушенням та злочинам у сфері 

легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом [85, с. 34]. Організація 

ефективної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і 

фінансування тероризму як у національному, так і в міжнародному масштабах може 

істотно понизити мотивацію в отриманні таких доходів, і, відповідно, скоротити 

кількість здійснюваних протиправних дій, допоможе виявляти і знищувати джерела 

«брудних» грошей, а також позбавляти терористичні та злочинні групи необхідного 

фінансування. 
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Щодо розподілу кіберзлочинів залежно від мотиву кіберзлочинців доцільно 

також навести класифікацію, запропоновану О.В. Орловим та Ю.В. Онищенко, що 

сформована на основі мандату діяльності Європейського центру боротьби з 

кіберзлочинністю (European CyberCrime Centre). До цієї класифікації автори 

включили:  

1) злочини, здійснені організованими групами для отримання злочинних 

доходів; 

2) злочини, які завдають серйозної шкоди жертві;  

3) злочини, які завдають шкоди критично важливим інфраструктурним та 

інформаційним системам в ЄС [46].  

Важливо підкреслити, що один з новітніх вірусів, який з’явився останнім 

часом, стала кіберзброя, метою якої є знищення промислової інфраструктури (такі 

віруси, як Duqu, Stuxnet, Gauss, Flame). Цей вид кіберзлочинної діяльності та 

боротьби з нею більш детально буде розглянуто у наступному розділі.  

Серед названих кіберзлочинів відсутня значна група протиправних діянь, які 

здійснюються з політичною метою без економічної вигоди. Злочинці, які скоюють 

такі дії, та мотивовані здійснити вплив на політичні сили певної держави або всього 

міжнародного співтовариства, у різних джерелах називаються «хактивістами». Так, 

однією з перших була група «Strano Network», яка у 1995 р. у Франції виступала 

проти політики у соціальній та ядерній сферах. Протягом години хактивісти 

атакували різні сайти урядових агентств [5].  

Отже, в сучасній доктрині та практиці існує досить велика кількість підходів 

до класифікації кіберзлочинів. Систематизація здійснюється на підставі 

різноманітних критеріїв. На нашу думку, більшість представлених підходів є 

обґрунтованими та потребують подальшого вивчення і розвитку. 

Однак виділені критерії не дають можливості вичерпно окреслити систему 

кіберзлочинів. Один і той же злочин одночасно може підпадати під різні групи 

класифікацій, з одного боку, а з іншого – певні протиправні діяння залишаються за 

рамками відповідних груп.  
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У процесі проведеного дослідження доходимо висновку, що найбільш 

концептуальним є розподіл кіберзлочинів на злочини, що здійснюються за 

допомогою комп’ютера, але існували й раніше, а також злочини, що виникли після 

створення ІКТ та Інтернету (Furnell, Lilley) [29]. Такий підхід відображений у 

більшості наведених класифікацій вітчизняних і зарубіжних вчених. Як стверджує 

Маджід Яр (Majid Yar), Національний підрозділ високотехнологічної злочинності 

Великої Британії (UK’s National Hi-Tech Crime Unit) запровадив такий 

класифікаційний критерій у виокремленні груп: «старих злочинів, нових 

технологій» та «нових злочинів, нових технологій». Фактично, наведений розподіл 

відобразився в кримінальних законодавствах багатьох країн [18, с. 107-137], а також 

міжнародно-правових актах, що були аналізовані вище.  

Ряд вчених (В.В. Голіна, В.В. Пивоваров, А.А. Васил’єв, Е.С. Володавська, 

Д.В. Пашнєв) вносили пропозицію щодо виділення специфічного способу 

«здійснення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем»  

як обставини, що обтяжує покарання, або кваліфікаційної ознаки. Дійсно, 

шахрайство, здійснене з використанням електронних пристроїв чи злому терміналів, 

наприклад, залишається шахрайством і жодною мірою не набуває ознак 

кіберзлочину. Тому, на наш погляд, є виправданим відмежувати класичні злочини, 

здійснені за допомогою кібернетичних технологій, від сфери охоплення 

кіберзлочинами. Видається логічним боротьба із ними шляхом виділення обтяжучої 

обставини у складах відповідних злочинів.  

Більш того, оскільки право повинно виконувати і прогностичну функцію, тому 

потрібно враховувати і тенденції розвитку суспільства і технологій. Так, як 

відзначалось у вступі, існує тенденція до фактичного зближення віртуальної 

реальності та фізичного простору. Це означає, що у майбутньому фактично у 

процесі здійснення всіх злочинних діянь будуть використовуватися ІКТ. А тому 

виділяти окремі види кіберзлочинів, які є традиційними, однак застосовують ІКТ, 

вважаємо недоцільним.  

Усі існуючі злочинні діяння сучасності можна розглядати з позицій 

національного кримінального права та міжнародного права. Сучасне міжнародне 
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право передбачає механізми боротьби із двома групами злочинів: злочинами за 

міжнародним правом та іншими міжнародними злочинами. Злочини за міжнародним 

правом – це протиправні діяння, передбачені ст. 5 Статуту Міжнародного 

кримінального суду. Інші міжнародні злочини – це такі протиправні діяння, що 

відповідно до міжнародних договорів підлягають обов’язковій криміналізації у 

національному кримінальному законодавстві.  

Характеризуючи сучасний стан боротьби з кіберзлочиністю, правомірним 

буде твердження, що ця система уже вийшла за рамки національних правових 

засобів, однак ще не інтегрована до системи міжнародного кримінального права. Ст. 

5 Статуту Міжнародного кримінального суду не передбачає відповідальності за 

кіберзлочинність, а отже, такого злочину за міжнародним правом не існує. 

Універсальний міжнародний договір про кіберзлочинність також відсутній, 

регіональні договори не узгоджені між собою, отож говорити про кіберзлочинність 

як міжнародний злочин формально не є виправданим.  

У процесі проведеного дослідження приходимо до таких висновків. У 

сучасній науці та практиці міжнародного права існують різні підходи щодо 

класифікації кіберзлочинів. Автори виділяють різні сутнісні ознаки, на основі яких 

здійснюють розподіл за видами. Наявні підходи є обгрунтованими та не 

заперечують формування інших концепцій.  

У першу чергу вважаємо необхідним розподіл кіберзлочинів на три основні 

групи залежно від характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за 

внутрішньодержавним правом (що криміналізовано національним законодавством), 

транснаціональні кіберзлочини (злочини міжнародного характеру, криміналізовані 

міжнародними угодами) та міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є 

порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси 

міжнародного співтовариства в цілому, зокрема кібервійна).  

З огляду на дослідженні підходи до класифікації кіберзлочинів у 

кримінальному праві та кримінології, а також у чинних міжнародних договорах 

пропонуємо таку міжнародно-правову класифікацію кіберзлочинів залежно від 

ознак та елементів їх складу: 1) кіберзлочини, що стали можливими внаслідок 
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створення і поширення ІКТ та завдають шкоду правам та законним інтересам 

учасників кіберпростору шляхом порушення конфіденційності, цілісності та 

доступності ІКТ (незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втручання в дані; 

втручання в систему; зловживання пристроями); 2) традиційні злочини, вчинені з 

використанням ІКТ: тероризм; підробка; шахрайство; переслідування, вимагання, 

порушення права інтелектуальної власності та ін.; 3) кіберзлочини, що пов’язані зі 

створення та розповсюдженням нелегального контенту за допомогою ІКТ. До цієї 

групи злочинних діянь відносимо будь-які цифрові операції із забороненою 

інформацією, яка містить дитячу порнографія, расистський та ксенофобний матеріал 

тощо.  

 

 

1.3. Генезис та розвиток інституту міжнародно-правового співробітництва у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю 

Міжнародне право є самостійною складною системою, що характеризується 

взаємопов’язаністю і взаємодією всіх її елементів [86, с. 25]. Система міжнародного 

права є відкритою, динамічною категорією, в якій окремі структурні частини, такі як 

інститути, відображають зміни у сферах міжнародно-правового регулювання. Певні 

інститути втрачають свою актуальність, натомість з’являються інші. Динаміка 

розвитку міжнародного права залишає його в стані перманентної «наукової 

революції». А тому межа між окремими елементами системи міжнародного права є 

досить умовною [87, с. 53]. Критерієм диференціації норм і принципів 

міжнародного права є предмет регулювання комплексу норм, об’єднаних в інститут, 

галузь чи підгалузь. 

У рамках проведеного дослідження, на нашу думку, доцільно говорити про 

становлення інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю в рамках сфери міжнародного співробітництва в боротьбі зі 

злочинністю (міжнародного кримінального права). Зазначена сфера є важливою 

гарантією стабільності та ефективності міжнародного права, оскільки протиправна 

поведінка повинна бути караною, інакше наявна система права нівелюється. Варто 
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зазначити, що із проголошенням космополітичної юриспруденції Гуго Гроцієм у 

ХVІІ ст.,  а також розвитком теорії універсальної дії правових законів, будь-який 

злочин розглядається як такий, що природно посягає на загальний світовий 

правопорядок [88].  

Об’єктом правового регулювання в рамках галузі міжнародно-правового 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю є міжнародна злочинність, що 

об’єднує дві категорії злочинів: міжнародні злочини та злочини міжнародного 

характеру. Перша категорія пов’язується з обмеженою кількістю злочинних діянь, 

що є найбільш небезпечними для всього співтовариства і посягають на міжнародний 

мир і безпеку. Їх перелік міститься в Римському Статуті Міжнародного 

кримінального суду. Друга категорія – це злочини міжнародного характеру: 

суспільно небезпечні діяння, переслідування і покарання за вчинення яких 

здійснюється на основі міжнародних договорів у рамках національного права. У 

таких випадках міжнародні договори зобов’язують держави визнати певні діяння 

протиправними [89, с. 189].  Як зазначається в преамбулі Римського Статуту 

Міжнародного кримінального суду: «обов’язком кожної держави є здійснення її 

кримінальної юстиції над особами, які несуть відповідальність за вчинення 

міжнародних злочинів» [90]. Досліджуючи протоколи переговорів, Герхард Верле 

доходить до висновку, що йшлося перш за все про злочини, пов’язані з тероризмом і 

незаконним обігом наркотиків [89, с. 190]. Деякі вчені обґрунтовують таке поняття, 

як «конвенційні злочини». Зокрема І.І. Лукашук визначає конвенційні злочини як 

протиправні діяння, склад яких визначений міжнародними конвенціями, що 

зобов’язують держави-учасниці увести відповідні норми у власне кримінальне право 

[91]. 

Серед злочинів міжнародного характеру сьогодні правомірно виділяють: 

тероризм, торгівлю людьми, незаконний обіг наркотичних та психотропних 

речовин, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, транснаціональні 

злочини та інші. Однак, у випадку кіберзлочинності, єдиний універсальний 

міжнародний договір, тобто конвенція, відсутній. Чи означає це, що кіберзлочини не 

є міжнародним злочином у рамках міжнародного кримінального права? Як визначає 
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Вільям Шабас (William Schabas), злочин стає міжнародним – чи то злочин за 

міжнародним правом чи інший міжнародний злочин – унаслідок його особливого 

зв’язку з міжнародним співтовариством. Такий зв’язок може створюватись або через 

посягання на «міжнародний» інтерес, або через траскордонну природу злочину, що, 

як правило, породжує необхідність – або, як мінімум, доцільність – 

скоординованого міжнародного реагування [92, с. 90]. У випадку з 

кіберзлочинністю такий особливий зв’язок однозначно існує.  

Криміналізація кіберзлочинності у сучасному міжнародному праві повинна 

відбуватись подібно до криміналізації піратства на основі принципу захисту від 

міжнародних ворогів hostis humani generis. «Пограбування, яке може статись на 

дорозі, але відбувається на морі, – це піратство. Грабіж – не тільки привласнення 

мого майна, а і страх, який я відчуваю під час нападу, коли у мене силою, за 

допомогою зброї забирають майно. Коли це відбувається на морі, це є ще більш 

загрозливо і називається піратством», – вислів судді Дженкінса, датований 1668 р. 

[93, с. 283]. Виникають логічні запитання: як співвідносяться поняття 

«пограбування», «піратство» та комп’ютерне шахрайство, внаслідок якого 

потерпілий також втрачає своє майно? Якщо піратство здійснюється у відкритому 

морі поза територіальними межами держав, то кіберзлочинність також здійснюється 

у кіберпросторі, що є екстериторіальним. Суспільна небезпечність кіберзлочинців, 

на нашу думку, може достовірно порівнюватись із загрозою піратства у ХVІІ ст. Як 

стверджує Н.А. Зелінська: «поняття піратства в міжнародному і національному 

праві не мало чітких параметрів і постійно еволюціонувало» [94, с. 120]. Проте 

сучасне міжнародне право однозначно відносить піратство до найдавніших 

міжнародних злочинів. Щодо кіберзлочинів, то єдність та одноманітність підходів 

до їх розуміння сьогодні також відсутня, що продемонстровано у розділі 1.1. Тому, 

за аналогією, вважаємо, що визнання кіберзлочинності міжнародним злочином є 

лише питанням часу.  

Злочинність як соціально негативне явище виникає на певному етапі розвитку 

людського суспільства, а тому ступінь зацікавленості конкретних держав у 

міжнародному співробітництві з питань протидії злочинності, характер цього 
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співробітництва, його форми і напрями визначаються на основі конкретно-

історичних факторів [95]. Так, запровадження та поширення комп’ютерів на основі 

транзисторів у 1960-х роках створило передумови для появи нового виду 

злочинності. Зіштовхнувшись із величезними негативними наслідками 

високотехнологічної злочинності у ХХ ст. міжнародне співтовариство фактично 

було неспроможне протистояти новітнім викликам засобами міжнародно-правової 

протидії. Я.М. Бальсон та К.С. Родіонов серед причин виникнення міжнародної 

злочинності виділяють технічний прогрес, який надав злочинцям нові можливості 

для здійснення протиправної діялності, а також уникнення кримінальної 

відповідальності [96, с. 82]. А на думку В.С. Овчинського, останні десятиріччя ХХ 

ст. довели, що проблема виходу злочинів на глобальний рівень не може 

вирішуватися в рамках обмежених національно-державних засобів і методів [97, с. 

6]. Так, з появою кіберзлочинності людству необхідно було достатньо швидко 

знаходити відповідні технічні способи боротьби із здійснюваними атаками, а також 

способи захисту інформаційних ресурсів. З іншого боку, потребувало модернізації 

національне законодавство держав, особливо ж кримінальне, яке на той час не 

забороняло більшості із видів кіберзлочинів.  

Уперше можливість використання новітніх технологій у протиправних цілях 

була засуджена Декларацією про використання науково-технічного прогресу в 

інтересах миру та на благо людства в ході пленарного засідання Генеральної 

Асамблеї ООН у 1975 р. Декларація передбачила прийняття відповідних необхідних 

дій, зокрема законодавчих, для досягнення мирного застосування НТП і захисту осіб 

від негативних наслідків їх неправильного використання. Віденською декларацією 

«Про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики ХХІ століття», ухваленою у 

2000 р. на Десятому Конгресі ООН із попередження злочинності і поводженню з 

правопорушниками, вперше на універсальному рівні було проголошено рішення 

розробити відповідні рекомендації щодо боротьби і попередження злочинів, 

пов’язаних з використанням комп’ютерів [98]. 

З цього моменту розпочинається розширення сфери дії міжнародного права на 

цілий комплекс нових правовідносин, пов’язаних із виявленням, переслідуванням, 
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засудженням і протидією кіберзлочинності. Динаміка нормотворчості у визначеній 

сфері продемонстрована у таблиці «Хронологія становлення інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» (Додаток 2).  

У процесі проведеного дослідження цілком обґрунтовано стверджувати, що 

сьогодні існує сукупність міжнародно-правових норм різного рівня та спрямування, 

що становить нормативну основу інституту міжнародно-правового співробітництва 

у сфері боротьби з кіберзлочинністю, який перебуває на стадії формального 

становлення. Так, міжнародна співпраця держав у боротьбі з кібернетичними 

злочинами відбувається на таких рівнях:  

1) в рамках ООН та її спеціалізованих установ – МСЕ, Інтерпол та ін.; 

2) в рамках регіональних організацій, зокрема РЄ, ЛАД, ШОС, АС, СНД та ін.; 

3) відповідно до двосторонніх договорів про надання правової допомоги з 

кримінальних питань, видачі злочинців, професійно-технічну допомогу, 

розслідування кіберінцидентів, збирання і передачу доказів тощо; 

4) за допомогою неформальних каналів (співпраця правоохоронних органів, 

служб, агентств, відомств); 

Проте відсутність універсального конвенційного механізму призводить до 

значної фрагментації та неоднорідності міжнародно-правового регулювання 

визначеної сфери.   

Концептуальним досягненням міжнародного співтовариства стало прийняття  

15 листопада 2000 р. у Палермо (Італія) Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності (далі – Палермська конвенція). Проаналізувавши окремі 

кейси розслідуваних кіберзлочинів, представлені на ресурсі sherloc.unodc.org, 

доходимо висновку, що у процесі розслідування та судового розгляду злочинів, 

здійснених у кіберпросторі, у більшості випадків застосовуються положення 

Палермської декларації. Однак вони доповнюються двосторонніми та 

регіональними угодами держав, юрисдикції яких перетинаються.  

Відповідно до положень Палермської конвенції, сфера її застосування 

поширюється на транскордонну організовану злочинність, а саме: «а) злочини, 

передбачені статтями 5, 6, 8 та 23; б) серйозні злочини, як це визначено у ст. 2 (за які 
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передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менше 

4 років або більш суворої міри покарання), якщо вони мають транснаціональний 

характер та здійснені за участі організованої злочинної групи» [99]. Розширюють 

сферу дії Палермської конвенції додаткові протоколи: Протокол про попередження і 

припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (2000 

р.), Протокол проти незаконного вивозу мігрантів по суші, морю і повітрю (2000 р.), 

а також Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її 

складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї (2001 р.). Палермська 

конвенція та відповідні протоколи прямо не передбачають криміналізацію 

кіберзлочинності. Застосування положень зазначеної конвенції є можливим за 

випадків, коли таке злочинне діяння має транснаціональний характер, а саме якщо 

воно здійснене: 1) у більш ніж одній державі; 2) в одній державі, але значна частина 

його підготовки, планування, керівництва чи контролю має місце на території  іншої 

держави; 3) в одній державі, але за участі організованої злочинної групи, яка 

здійснює злочинну діяльність в більш ніж одній державі; 4) здійснене в одній 

державі, але його суттєві наслідки мають місце в іншій державі [93].  

Отже, сфера дії Палермської конвенції охоплює транскордонну організовану 

кіберзлочинність, у тих випадках, коли:  

1) кіберзлочини можна кваліфікувати за складами правопорушень, 

передбачених ст. 5, 6, 8 та 23 Конвенції (участь в організованій злочинній групі, 

відмивання доходів від злочинів, корупція, перешкоджання здійсненню 

правосуддя); 

2) за здійснення кіберзлочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення 

волі на максимальний строк не менше 4 років або більш суворої міри покарання 

[99]. 

Однак кіберзлочинність не у всіх випадках є організованою злочинністю. 

Наприклад, коли йдеться про крадіжку особистих даних, що здійснюється за 

допомогою мережі Інтернет, то збір даних може бути індивідуальною діяльністю, а 

вимагання викупу –  здійснюватися через організовані групи. 
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Проте у таких випадках Палермська конвенція буде незастосовною, а тому не 

є повною мірою ефективним міжнародно-правовим механізмом протидії 

кіберзлочинності. Крім цього, названа конвенція не регулює низку важливих 

процесуальних питань, а тому потребує паралельного використання двосторонніх та 

регіональних угод.  

Резолюцією 65/230 ГА ООН у 2010 р. відповідно до п. 42 Сальвадорської 

декларації про комплексні стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи 

попередження злочинності та кримінального правосуддя і їхній розвиток в світі, що 

змінюється, була створена міжурядова група експертів відкритого складу. Зазначена 

група експертів сьогодні є найбільшим форумом для обговорення і дослідження 

проблем кіберзлочинності. З 2011 р. по 2018 р. відбулося загалом чотири наради 

міжурядової групи експертів: 17–21.01.2011 р., 25–28.02.2013 р., 10–13.04.2017 р. та 

03–05.04.2018 р. Першим результатом роботи стало Усестороннє дослідження 

проблеми кіберзлочинності та відповідних заходів з боку держав – членів, 

міжнародного співтовариства і приватного сектору, опубліковане у 2013 р. [62]. 

Документ є компіляцією різних думок і підходів та не відображає міждержавного 

консенсусу. Він є корисним довідковим матеріалом, тобто має рекомендаційний 

характер для держав та міжнародних організацій при формуванні механізмів 

боротьби з високотехнологічними злочинами, а також посилення співпраці між 

урядами. 

У рамках третьої та четвертої наради група експертів продовжила свою 

роботу, розглянула доповіді, а також пропозиції різних держав щодо майбутнього 

розвитку системи міжнародно-правової протидії кіберзлочинності. Було визначено 

тенденції і виклики окресленої сфери, щодо яких потрібно активізувати співпрацю, 

серед них: даркнет, використання віртуальної валюти, технічні засоби (Інтернет 

речей, смартфони, планшети тощо). Протягом усього періоду роботи групи 

експертів прийняття підсумкових доповідей пов’язано зі значними труднощами, 

насамперед через принципові політичні розбіжності урядів [100]. 

Важливим є той факт, що в ході роботи усіх чотирьох нарад серед 

представників держав, міжнародних організацій та академічного і приватного 
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сектору не було досягнуто консенсусу щодо необхідності прийняття нового 

міжнародно-правового документу. Точки зору розділились на дві протилежні 

позиції [100]. Прихильники універсального договору наголошують на необхідності 

розроблення і прийняття відповідної конвенції в рамках ООН. Натомість  решта 

представників зазначає, що процес узгодження позицій буде довготривалим і 

затратним, що є недоцільним за умов дієвості чинних міжнародних договорів, таких 

як Будапештська конвенція про кіберзлочинність. 

Дійсно, понад 40 держав, які надавали інформацію для Групи експертів ООН, 

вважали Конвенцію Ради Європи про кіберзлочинність найбільш часто застосовним 

багатостороннім документом при розробленні законодавства у сфері протидії 

кіберзлочинності (інші акти використовувались приблизно вдвічі менше) [62]. На 

засіданні групи експертів у 2017 р. представники держав – учасниць Конвенції РЄ 

відзначили, що процес реалізації її положень допомагає у формуванні національного 

законодавства та здійсненні міжнародного співробітництва у визначеній сфері. 

Більш того, Будапештська конвенція є ефективною правовою та оперативною 

основою міжнародної співпраці та роботи щодо узгодження, кількість учасників 

якої постійно зростає. Особлива ефективність цього механізму полягає в гнучкості 

та можливості адаптації, завдяки, зокрема, використанню технічно нейтральних 

формулювань [100].  

Так, у червні 2017 р. держави – учасниці Конвенції РЄ прийняли рішення про 

необхідність прийняття додаткового протоколу щодо поглиблення співпраці з 

питання електронних доказів, розміщених у хмарних технологіях. Саме в цих 

технологіях дані розподіляються між кількома сервісами і постачальниками, що 

перебувають на територіях різних держав, а отже, пов’язані з різними 

юрисдикціями, що значно знижує ефективність протидії кіберзлочинам. Проект 

додаткового протоколу планують розробити до кінця 2019 р.. Таким чином, сфера 

застосування конвенції постійно розширюється та адаптується під нові технологічні 

досягнення.  

Водночас 70 держав, включаючи Російську Федерацію, Індію, Бразилію, 

Китай, не приєднались до Конвенції РЄ. Основним аргументом був той факт, що ці 
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держави не брали участі в переговорах під час її прийняття. Так, згідно з 

положеннями ст. 36 Конвенції РЄ: «Ця Конвенція відкрита для підписання 

Державами - членами Ради Європи та Державами, які не є членами Ради Європи, але 

брали участь в її розробленні» [63]. Додаткові можливості встановлює лише ст. 37, 

яка передбачає процедуру надання запрошення до приєднання для держав, які не є 

членами РЄ і не брали участі у розробленні конвенції, однак тільки за попереднім 

погодженням з іншими державами-учасницями. Таким чином, цей договір не можна 

вважати універсальним механізмом.  

Іншим аргументом була ст. 32(б) про транскордонний доступ до 

комп’ютерних даних. Відповідно до положень цієї статті: «Будь-яка Сторона може, 

не отримуючи дозвіл іншої Сторони, здійснювати доступ або отримувати за 

допомогою комп’ютерної системи, яка перебуває на її території, комп’ютерні дані, 

які зберігаються і перебувають у іншої Сторони якщо Сторона отримує законну і 

добровільну згоду особи,  яка  має  законні повноваження  розкривати  дані  такій 

Стороні  за допомогою такої комп’ютерної системи» [63]. Наведене положення 

викликало серйозну дискусію щодо його відповідності принципу поваги до 

суверенітету. Крім того, ст. 42 Конвенції РЄ не передбачає для держав-учасниць 

можливості вносити свої застереження до ст. 32(б). Більш того, в ході Третьої 

наради групи експертів відкритого складу заявлялось, що з підписанням 

Будапештської конвенції держави повинні бути готові віддати частину свого 

суверенітету з метою досягнення цілей договору.  

Разом із тим у 2014 р. Комітет Будапештської конвенції видав офіційне 

тлумачення ст. 32(б) [101]. Визначається, що застосування цієї статті здійснюється 

виключно відповідно до ст. 15 (на засадах довіри, принципах верховенства права та 

прав людини) у конкретно передбачених випадках: 

 1) коли доступ до даних, розташованих на території іншої держави, є 

відкритим; 

2) коли інтернет-провайдер чи інша особа, що зберігає дані, за запитом 

правоохоронних органів іншої держави добровільно і законно надає необхідний 

доступ; 
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3) коли затриманий підозрюваний у наркоторгівлі надає доступ 

правоохоронним органам до даних його поштової скриньки [101]. 

У всіх інших випадках транскордонний доступ до інформації є забороненим.  

Наступною перешкодою для поширення Будапештської конвенції є наявність 

у національних законах про кіберзлочинність окремих держав, зокрема Перської 

затоки, положень, несумісних з європейською системою захисту прав людини. У 

дослідженні «Кіберзлочинність і цифрова економіка в Раді співробітництва 

арабських держав Перської затоки», проведеного Джойс Хакмех (Joyce Hakmeh), 

основним міжнародним механізмом боротьби з кібернетичною злочинністю 

визначається Конвенція ЛАД. Водночас, хоча глава V ст. (1) Конвенції ЛАД 

передбачає, що: «компетентні органи в державах-учасницях приймають внутрішні 

процедури, необхідні для реалізації цієї угоди», у внутрішніх законах держав – 

учасниць Арабської конвенції немає жодного посилання на цей міжнародний 

договір [102]. За відповідних умов державам Перської затоки пропонується: 1) 

активізувати імплементацію Арабської конвенції; 2) стати спостерігачами в рамках 

Будапештської конвенції; 3) опиратись на Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності [102]. 

Понад 125 держав сьогодні підписали та/або ратифікували різного роду 

міжнародні угоди щодо протидії кіберзлочинності. Крім Будапештської конвенції та 

Конвенції ЛАД, сьогодні є чинними Угода СНД, Угода ШОС, ряд Директив ЄС 

(зокрема Директива 2011/93 від 13.01.2011 р. про протидію сексуальній експлуатації 

дітей онлайн і дитячій порнографії, Директива 2013/40 від 12.08.2013 р. щодо атак 

проти інформаційних систем, Директива 2016/1148 від 06.06.2016 р. про безпеку 

мереж та інформаційних систем [103]), а також договори про правову технічну 

допомогу Організації американських держав, Асоціації держав Південно-Східної 

Азії, ОБСЄ, НАТО та ін. У рамках всіх існуючих міжнародних механізмів 

співробітництво держав у протидії кіберзлочинності спрямоване на вирішення таких 

завдань: 1) узгодження кваліфікації злочинів, що становлять небезпеку; 2) 

координація заходів щодо запобігання і припинення таких злочинів; 3) встановлення 

юрисдикції над злочинами і злочинцями; 4) забезпечення невідворотності 
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покарання; 5) надання допомоги у кримінальних справах, в тому числі видачу 

злочинців. Однак положення всіх існуючих міжнародно-правових актів у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю значно відрізняються, починаючи від термінології, яка 

в них використовується і переліку злочинів, що криміналізуються (як це показано у 

п. 1.1. та п. 1.2.). Крім цього, продовжуючи порівняльну характеристику Конвенції 

РЄ, Конвенції ЛАД, Угоди СНД, Угоди ШОС та Конвенції АС, слід відзначити різні 

підходи щодо:  

 1) сфери дії названих угод і предметного кола питань, які вони регулюють 

(Конвенція РЄ, Конвенція ЛАД та Угода СНД безпосередньо спрямовані на 

регулювання міжнародного співробітництва у сфері протидії кіберзлочинності. 

Сфера дії Конвенції АС включає питання кіберпезпеки та захисту персональних 

даних. Угода ШОС передбачає регулювання співробітництва держав у сфері 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки); 

 2) рівня конкретизації правового регулювання (Конвенція РЄ та Конвенція 

ЛАД найбільш конкретизовані, особливо процесуальні норми. Конвенція АС, Угода 

СНД та Угода ШОС містять рамкові формулювання, без детальної конкретизації); 

 3) вирішення процедурних питань щодо обміну інформацією та 

електронних доказів (більш детально це питання розглянуте у розділі 2). 

Значна відмінність основних конвенційних джерел, а також велика кількість 

додаткових рекомендаційних актів призводить до значної фрагментації та 

неоднорідності міжнародно-правового регулювання сфери протидії 

кіберзлочинності. З іншого боку, в результаті поширення дії регіональних актів за 

рамки відповідних регіонів виникає питання про їх узгодження і гармонізацію. У 

додатках (Додаток Б. Таблиця «Перелік держав-учасниць міжнародних договорів 

про кіберзлочинність») продемонстровано, що держави підписують одночасно різні 

угоди. Така тенденція, на наш погляд, свідчить про те, що існує об’єктивна 

необхідність співпраці усіх держав на універсальному рівні. 

Неузгодженість національних підходів до боротьби з кіберзлочинністю, а 

також відсутність відповідної універсальної концепції, призводить до фактичного 

зведення співпраці до рівня неофіційних каналів при розслідуванні конкретних 
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кібернетичних атак. Офіційні та неофіційні канали співробітництва призначені для 

регулювання процесу отримання згоди держави на проведення іноземними 

правоохоронними органами розслідувань, без порушень суверенітету держави. 

Стосовно сфери протидії кіберзлочинності, то розслідування кіберінцидентів 

потребує швидких заходів як щодо збереження чутливих електронних даних, так і 

отримання доступу до них. Через те, що офіційні запити можуть бути досить 

тривалими, серед слідчих набуває розповсюдження екстериторіальний збір доказів, 

без отримання відповідної згоди держави, в якій фізично перебувають такі дані. Ця 

ситуація виникає, зокрема, у зв’язку з хмарними комп’ютерними технологіями, які 

передбачають зберігання даних у декількох центрах у різних географічних точках. З 

огляду на це розроблення та прийняття універсального договору, який би 

кодифікував і процесуальні норми розслідування кіберзлочинів, значно підвищило б 

ефективність міжнародної співпраці.  

Необхідність прийняття такого акту визначається пріоритетним напрямом 

міжнародного співробітництва держав у звіті про оцінку загроз транскордонної 

організованої злочинності «Глобалізація злочинності», опублікованому 

Управлінням ООН з наркотиків і злочинності у 2010 р. Більш того, уже існує 

декілька розроблених проектів Конвенції ООН про кіберзлочинність. Першою 

відомою спробою створити універсальний договір у визначеній сфері став проект, 

розроблений колективом авторів, очолюваних А.Д. Софаером (Abraham D. Sofaer) та 

С.Е. Гудманом (Seymour E. Goodman) і опублікований у 2000 р. Стенфордським 

університетом, під назвою «Міжнародна конвенція про посилення захисту від 

кіберзлочинності та тероризму» [105]. Як зазначається у коментарях, у той час як 

традиційні злочини з використанням комп’ютерних технологій охоплюються 

чинними міжнародними і національними актами, такі злочини, що виникли у зв’язку 

з ІКТ, вимагають створення нових механізмів співпраці. З іншого боку, ухвалення 

універсального міжнародно-правового акту є необхідним для формалізації методів 

розслідування та уніфікації процесуальних норм. Слід зауважити, що вислів 

професора Д. Голдсміта (J. Goldsmith) у ході Стенфордської конференції 2000 р. 
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стосовно того, що переговори і впровадження багатосторонньої конвенції з 

кіберзлочинності триватимуть багато років, повністю справдились [106].  

Стенфордський проект становлять преамбула та 22 статті, що мають 

регулювати такі питання: дефініції (ст. 1), застосування національного 

законодавства (ст. 2), криміналізація кіберзлочинів (ст. 3, 4), розмежування 

юрисдикцій (ст. 5,), взаємна правова допомога (ст. 6), екстрадиція (ст. 7), 

обвинувачення (ст. 8), заходи правового захисту (ст. 9), права обвинувачених (ст. 

10), співпраця у правоохоронній діяльності (ст. 11), агенція із захисту інформаційної 

інфраструктури (ст. 12), захист приватності та прав людини (ст. 13), щорічні звіти 

держав-учасниць (ст. 14), попередження політичних злочинів (ст. 19), діяльність 

держави (ст. 20) та прикінцеві положення (ст. 15–18, ст. 21–22). Незважаючи на те, 

що у назву конвенції автори включили слово «тероризм», положення акту 

безпосередньо не криміналізують злочин кібертероризм, однак передбачають 

діяння, що можуть застосовуватись як частини цього правопорушення.  

У 2010 р. український юрист-міжнародник О.О. Мережко у своїй книзі 

«Проблеми теорії міжнародного публічного і приватного права» запропонував 

проект Конвенції про заборону використання кібервійни в глобальній інформаційній 

мережі інформаційних і обчислювальних ресурсів (Інтернет) [16]. Проект 

Олександра Олександровича становлять преамбула та 8 статей, що мають досить 

загальний характер. Важливими прогресивними положеннями проекту О.О. 

Мережка є визнання Інтернету загальною спадщиною людства, його резервування 

для використання виключно в мирних цілях та імперативна заборона використання 

кібервійни. Варто уточнити, що визначення кібервійни, наведене науковцем, на наш 

погляд, є дещо неточним. Підписання подібного міжнародного договору є актом 

насамперед політичним, що потребує значної політичної волі держав для досягнення 

консенсусу. В сучасних умовах міждержавного протистояння і конфліктності 

досягнення такої згоди вбачається досить складним. Авторський підхід до розуміння 

кібервійни та її кваліфікації за міжнародним правом викладено у підрозділі  2.1. 

Активним ініціатором міжнародного нормотворчого процесу у сфері 

кібербезпеки виступає Російська Федерація. Розроблена нею Конвенція про 
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забезпечення міжнародної інформаційної безпеки була розміщена на офіційному 

сайті Міністерства закордонних справ РФ 22 вересня 2011 р. [107]. Сфера дії цієї 

угоди поширюється на проблеми забезпечення інформаційної безпеки, серед загроз 

якій визначається, окрім іншого: «використання міжнародного інформаційного 

простору державами, недержавними структурами, організаціями, групами та 

окремими особами в терористичних, екстремістських та інших злочинних цілях» 

[107]. Безпосередньо протидії кіберзлочинності присвячено главу 3 «Основні заходи 

використання інформаційного простору в терористичних цілях» та главу 4 «Основні 

заходи протидії правопорушенням в інформаційному просторі». У зазначених 

розділах містяться чотири статті, які встановлюють напрями співпраці держав та 

характеризуються рамковими формулюваннями. Тому цей проект, на нашу думку, 

не можна вважати достатнім засобом для протидії кіберзлочинності. 

У лютому 2018 р. на сайті посольства Російської Федерації у Великій Британії 

з’явився проект Конвенції ООН про співробітництво у боротьбі з інформаційними 

злочинами [108] (далі – проект РФ). У засобах масової інформації зазначається, що 

саме цей проект Росія винесла на розгляд 73-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН. На 

відміну від попереднього, предметом цього договору є виключно протидія 

кіберзлочинності. Його становлять 6 розділів та 72 статті. Особливими,  порівняно з 

іншими розглянутими механізмами, можна вважати положення проекту РФ, що 

передбачають: криміналізацію злочинів проти інформації, захищеної національним 

законодавством (ст. 16), а також використання ІКТ для здійснення злочинів за 

міжнародним правом (ст. 17), статті щодо правової допомоги в кримінальних і 

цивільних справах у зв’язку із порушенням права власності (ст. 31, 32, 33, 35). 

Значна увага приділяється захисту даних, а також процедурам її передачі. На 

відміну від Конвенції РЄ, проект не передбачає можливості отримання інформації 

від фізичних і юридичних осіб без попередньої згоди держави (як це дозволено ст. 

32(б) Конвенції РЄ). Також додатково передбачається обов’язок для держав збирати 

і зберігати відповідні електронні дані. Слід зазначити, що проблема збору і 

зберігання даних є актуальною і невирішеною в сучасному міжнародному праві, в 

тому числі щодо персональних даних, а також співвідношенням цієї процедури із 
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захистом прав людини. Так, ухвалення нових міжнародних стандартів у сфері 

захисту персональних даних, зокрема набрання чинності Загального регламенту ЄС 

про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 

2016/679) [109], прийняття рішень Європейським судом з прав людини у справі 

Бенедик проти Словенії у липні 2018 р. [110] та Судом ЄС у грудні 2016 р. [111] 

зазнали значної критики з огляду на сферу кібербезпеки, оскільки передбачили 

обов’язок приватних компаній видаляти персональні дані осіб. Як стверджує 

Олександр Сегер (Alexander Seger), це призведе до значного обмеження 

правоохоронних можливостей державних органів, а з іншого боку, може спонукати 

до масового перехоплення даних відповідними держслужбами [112].  

За заявою офіційного представника Міністерства закордонних справ РФ Марії 

Захарової, 12 жовтня 2018 р. Росія офіційно внесла Проект резолюції про 

інформаційну безпеку (за участі 12 держав-співавторів) до Генеральної Асамблеї 

ООН [113]. Проти проекту Конвенції ООН про кіберзлочинність, запропонованого 

Російською Федерацією, виступили США, Канада, Велика Британія та ЄС. Держави 

наголосили, що винесені для обговорення питання виходять за рамки механізмів 

співпраці щодо криміналізації відповідних злочинів.  

Серед запропонованих проектів універсального акту з кіберзлочинності варто 

відзначити універсальний договір з кібербезпеки та кіберзлочинності судді із 

Норвегії, міжнародного експерта з питань кіберзлочинності з 1981 р. Стейна 

Шьольберга (Stein Schjolberg) [114]. Запропонований у 2011 р. документ включає 23 

статті, які розділено на три частини: заходи матеріального кримінального права; 

заходи процесуального права щодо розслідування й обвинувачення; заходи 

універсальної юрисдикції. У більш пізній публікації Стейна Шьольберга 2016 р. 

міститься пропозиція в ході Міжурядового саміту в Женеві за ініціативи шведського 

уряду або спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку ухвалити Женевську 

декларацію з кіберпростору [115; 116]. Як приклад наводиться Женевська 

декларація про збройне насильство та розвиток, прийнята у 2000 р. та підписана 

понад 100 державами. Основна новація автора полягає у пропозиції створенні 

міжнародного кримінального суду або трибуналу для кіберпростору. Такий орган, 
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відповідно до договору, повинен бути заснований Генеральною Асамблеєю ООН чи 

Радою Безпеки ООН згідно з розділом VII Статуту ООН. Основною метою 

діяльності суду має стати попередження особливо тяжких та організованих 

транснаціональних кіберзлочинів, захист миру і безпеки від найбільш серйозних 

міжнародних злочинів у кіберпросторі.  

Отже, на основі проведеного дослідження об’єктивно можна стверджувати 

про пошуки міжнародним співтовариством шляхів розвитку міжнародно-правового 

регулювання співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю. Фактично у 

цьому контексті визначилось два підходи:  

1) прийняття універсального кодифікованого акту в рамках ООН; 

2) розвиток та розширення сфери дії Конвенції РЄ.  

Проте необхідно констатувати наявність значних складнощів щодо досягнення 

консенсусу в окресленій сфері. Так, серед чинників, які ускладнюють узгодження 

позицій держав щодо боротьби з кіберзлочинністю, можна виділити: невизначеність 

правового режиму кіберпростору, зокрема Всесвітньої мережі Інтернет; 

невирішеність проблеми поширення державного суверенітету на кіберпростір та 

відповідне розмежування юрисдикцій; різнорідність понять, що використовуються в 

національних законодавствах; різні підходи до криміналізації та кваліфікації 

протиправних діянь у кіберпросторі; протилежні підходи щодо визначення 

процедурних питань стосовно розслідування вчинених злочинів тощо. Водночас, 

відповідно до норм сучасного міжнародного права, на держави покладено активний 

обов’язок вживати ефективних засобів, спрямованих на послаблення міжнародної 

напруженості, зміцнення міжнародного правопорядку та повагу до системи 

міжнародної безпеки. Активний обов’язок проявляється у здійсненні ефективних 

засобів, що за своїм обсягом та характером представляють конкретні дії у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю, тобто участь у конвенційних та інституційних 

механізмах протидії кібернетичним злочинам.  

Отже, доходимо таких висновків. В системі сучасного міжнародного права 

існує значна кількість норм, спрямованих на регулювання міжнародних відносин у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю.  



66 
 

Інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю – це сукупність матеріальних і процесуальних норм та принципів, 

що регулюють співробітництво між державами, спрямоване на протидію 

кіберзлочинності. Зазначений інститут перебуває у стадії формування, 

характеризується фрагментарністю та неоднорідністю і потребує узгодження й 

гармонізації. Формування ефективної міжнародно-правової системи протидії 

кіберзлочинності вимагає політичної та економічної волі й конкретних дій від усіх 

держав міжнародного співтовариства. Сучасна система протидії кіберзлочинності, 

за умови відсутності універсальної угоди, реалізується на рівні наднаціонального 

кримінального права, у рамках механізмів міжнародної правової допомоги та 

співробітництва з кримінальних справ.  

Вважаємо за необхідне розроблення та прийняття в рамках ООН 

міжнародного договору про кіберзлочинність. У його основу має бути покладена 

універсальна концепція кіберзлочинності, розроблена відповідно до чинних 

принципів і норм міжнародного права (зокрема, міжнародного гуманітарного права, 

міжнародного кримінального права, міжнародного права захисту прав людини), а 

також чинних договорів, прийнятих в рамках міжнародних організацій, що набули 

поширення, насамперед Конвенції РЄ, а також найкращої світової практики. 

Вважаємо за доцільне ініціювати підготовку універсальної Конвенції про боротьбу з 

кіберзлочинністю в рамках ООН. У цьому проекті також обов’язково необхідно 

врахувати пропозиції міжурядової експертної групи.  

Організаційно-правові засади міжнародно-правового співробітництва у 

боротьбі з кіберзлочинністю поділяються, відповідно, на конвенційні (всі договірні 

джерела та soft law) та створені на їх основі інституційні (органи та інституції). 

 

 

Висновки до розділу 1 

Єдине узагальнене визначення поняття «кіберзлочинність» у науці та практиці 

міжнародного права відсутнє. За паралельного застосування інших термінів, поняття 

«кіберзлочинність» видається найбільш обґрунтованим з огляду на використання 
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приставки «кібер-», що вказує на основні сутнісні ознаки явища (зв’язки з іншими 

родовими поняттями, інформаційно-комунікаційними технологіями, а також 

кіберпростором). 

Враховуючи, що кіберпростір в юридичному сенсі слід розглядати як 

правовідносини між учасниками (фізичні, юридичні особи, держави та їх 

об’єднання) з приводу створення, збереження, передачі, зміни і знищення 

комп’ютерних даних (цифрової інформації), пропонуємо таке визначення: 

кіберзлочин – це протиправне, суспільно небезпечне діяння, здійснене за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) проти прав і 

законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, юридичних осіб, держав та 

їх об’єднань), що охороняються нормами національного та міжнародного права. 

Кіберзлочинність, відповідно, є сукупність кіберзлочинів. 

Ознаками кіберзлочинності є: інтелектуальний характер, анонімність, 

латентність, дистанційність, автоматизованість, опосередкованість, віртуалізація, 

транснаціональність, організованість та значна вартісніть.  

У сучасній теорії міжнародного права використовуються різні підходи до 

класифікації кіберзлочинів. У першу чергу виправданим видається розподіл 

кіберзлочинів на три основні групи залежно від характеру суспільної небезпеки: 

кіберзлочини за внутрішньодержавним правом (що криміналізовано національним 

законодавством), транснаціональні кіберзлочини (злочини міжнародного характеру, 

криміналізовані міжнародними угодами) та міжнародні кіберзлочини (міжнародні 

злочини, що є порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші 

інтереси міжнародного співтовариства в цілому, зокрема кібервійна). Транскордонні 

кібернетичні злочини необхідно визнати злочинами міжнародного характеру згідно 

з міжнародним кримінальним правом, та розробити й прийняти Конвенції ООН про 

боротьбу проти кібезлочинності, на кшталт Конвенції ООН про боротьбу з 

незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Унаслідок встановлених у процесі дослідження критеріїв пропонуємо такий 

підхід до класифікації кіберзлочинів залежно від ознак та елементів їх складу: 
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1. Кіберзлочини, що стали можливими внаслідок створення і поширення 

ІКТ та завдають шкоду правам та законним інтересам учасників кіберпростору 

шляхом порушення конфіденційності, цілісності та доступності ІКТ (незаконний 

доступ, нелегальне перехоплення, втручання в дані; втручання в систему; 

зловживання пристроями). 

2. Традиційні злочини, вчинені з використанням ІКТ: тероризм; підробка; 

шахрайство; переслідування, вимагання, порушення права інтелектуальної власності 

та ін. 

3. Кіберзлочини, що пов’язані зі створенням та розповсюдженням 

нелегального контенту за допомогою ІКТ. До цієї групи злочинних діянь відносимо 

будь-які цифрові операції із забороненою інформацією, яку становить дитяча 

порнографія, расистський та ксенофобний матеріал тощо.  

У системі сучасного міжнародного права існує значна кількість міжнародно-

правових актів, спрямованих на регулювання міжнародного співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю. Разом вони утворюють інститут міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю – це сукупність 

матеріальних і процесуальних норм та принципів, що регулюють співробітництво 

між державами, спрямоване на протидію кіберзлочинності. 

Зазначений інститут перебуває на стадії формування та здійснюється на 

наднаціональному рівні в межах механізмів міжнародної правової допомоги і 

співробітництва щодо кримінальних справ. Досліджуваний інститут 

характеризується фрагментарністю і неоднорідністю, потребує узгодження і 

гармонізації. З цією метою необхідною є розроблення і прийняття універсального 

міжнародного договору в рамках Організації Об’єднаних Націй. З цих причин 

вважаємо за доцільне ініціювати підготовку універсальної Конвенції ООН про 

боротьбу проти кіберзлочинності. 
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РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 

 

2.1. Заборона використання сили у кіберпросторі: кібервійна як 

міжнародний злочин 

Основними принципами мінародного права, серед яких принципи мирного 

вирішення спорів, незастосування сили і погрози силою, встановлено імперативні 

норми міжнародного правопорядку. Відповідно до цих норм, а також цілей, 

проголошених у Статуті ООН, міжнародне співтовариство зобов’язане підтримувати 

мир і безпеку у світі, а також вживати усіх необхідних засобів для подолання загроз 

миру. Таким чином, сформувалась нормативна заборона війни і виключення її як 

засобу ведення національної політики. Прогресивні міжнародні принципи сучасного 

міжнародного права забороняють агресивні війни і кваліфікують їх як найтяжчі 

міжнародні злочини.  

Резолюцією ГА ООН «Роль науки і техніки в контексті міжнародної безпеки і 

роззброєння» A/RES/55/29 від 11 грудня 2000 р. вперше було визначено, що 

досягнення науково-технічного прогресу може бути використане і у воєнних цілях. 

За рахунок новітніх технологій може відбуватися модернізація та удосконалення 

різних видів зброї, у тому числі і зброї масового знищення. Більш того, як 

зазначається у резолюції, здобутки науки і техніки можуть спричинити нову гонку 

озброєнь, а також застосовуватися для придушення визвольних рухів і обмеження 

чи позбавлення прав людини [120].   

Як слушно зазначав, М. М. Тухачевський в «Питаннях сучасної стратегії» 

(1926 р.): «Відповісти на запитання «який характер матиме вся майбутня війна?» 

неможливо, бо у міру свого розвитку війна змінює свої форми, свій характер і 

передбачити їх заздалегідь не реально» [120]. З точки зору сучасного міжнародного 

гуманітарного права, як стверджує Т.Р. Короткий, війна – це агресія, що має 

гібридний політологічний і соціологічний характер, багатоманіття форм, 

невизначений зміст, відсутність характерних ознак [121, с. 30]. Таким чином, разом 

із розвитком суспільних відносин трансформуються і міжнародні конфлікти, які 

тепер вирішуються не типовими методами та засобами.  
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Експрезидент США Б. Обама стверджував, що: «Кіберзагрози можуть 

нашкодити навіть міжнародному миру і безпеці, оскільки традиційні форми 

конфлікту поширюються вже і на Інтернет» [122]. В текстах багатьох міжнародних 

актів було визнано, що досягнення науки і техники потенційно можуть 

використовуватись проти міжнародної стабільності та безпеки, порушуючи при 

цьому цілі і завдання, проголошені Статутом ООН, а також зашкоджувати цілісності 

інфраструктур окремих держав (Туніська програма для інформаційного суспільства; 

Кодекс із захисту прав користувачів у кіберпросторі ЮНЕСКО; Резолюція ГА ООН 

A/HRC/20/L.13 від 29.06.2012; Резолюція ГА ООН A/HRC/17/27 від 16.05.2011 

тощо). Проте, у жодному міжнародно-правовому акті не передбачено дефініції 

«кібервійни», а також її заборони [123]. 

Поняття «кібервійни» (cyberwar) не є новим. Поруч із ним часто 

використовуються й інші терміни, наприклад «бойові дії у кіберпросторі» 

(cyberwarfare), «кібератака» (cyberattack), «кіберзлочин» (cybercrime). Тоні Бредлі 

(Tony Bradley) у своїй статті «Коли кіберзлочин є актом кібервійни?» вказує на 

вагомі відмінності у підходах до використання термінів «кіберзлочин», 

«кібервійна», «кібершпіонаж», «кіберхактивізм» та «кібертероризм». На думку 

автора, це питання не є суто теоретичним, а й значно ускладнює процес 

розслідування кібератак, оскільки виникає неоднозначність щодо того, який рівень 

правоохоронних органів слід задіяти [124]. Проте, дати дефініцію поняттю 

кібервійни є досить складно, оскільки, як вважають Дж. Андрес (J. Andress) і С. 

Вінтерфілд (S. Winterfield) визначення понять «кібер» та «війна» залишаються 

дискусійними [125].  

Ускладнює ситуацію безсистемне використання засобами масової інформації 

термінів «кібервійна», «інформаційна війна», «гібридна війна». Фактично, загальні 

підходи до розуміння і використання термінів «інформаційна війна» та «гібридна 

війна» у доктрині відсутні. Вони відображають засоби і способи ведення сучасних 

воєнних дій, що часто є нетиповими з точки зору класичного міжнародного права. 

Наприклад, завдяки інформаційним технологіям можна слідкувати за воєнними 

діями, а з іншого боку - держави-учасниці конфлікту, в першу агресор, серйозно 
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спотворюють висвітлення подій. Сучасні підходи до міжнародно-правового 

регулювання використання ІКТ у військових цілях, зокрема досліджував І.М.Забара, 

розглядаючи інформаційну війну як військовий аспект міжнародної інформаційної 

безпеки [126]. Однак, на нашу думку, ототожнення зазначених явищ з кібервійною є 

необґрунтованим, проте їх аналіз виходить за рамки предмету представленого 

дослідження, тому тут вони детально не розглядатимуться. 

Досліджуючи феномен кібернетичної війни, на нашу думку, варто 

відмежувати його від понять «кібератака», «кіберзлочин» та «кібероперація». 

Складність такого розмежування обумовлюється, насамперед тим, що  на практиці 

ці явища досить важко розрізнити, а відповідно і кваліфікувати. Ендрю Стормс 

(Andrew Storms), фахівець з інформаційних технологій та безпеки, пропонує 

відкинути префікс «кібер» і використовувати підходи, що існують в класичному 

кримінальному праві [124]. Слід погодитись з автором у тому, що акти кібервійни 

завжди порушують чинні закони. А це означає, що кібервійна завжди є 

кіберзлочином, проте кіберзлочинність не завжди може бути визнанна кібервійною 

[127, c. 54]. Цю точку зору підтримує і український вчений, юрист-міжнародник 

О.О. Мережко. У своїй книзі «Проблеми теорії міжнародного публичного і 

приватного права» автор налогошує на відсутності чітких критеріїв, на основі яких 

можна було б відрізнити акт кіберхуліганства від акту, що є початком збройного 

нападу чи агресії проти держави в силу своєї серйозності [16, с. 152].  

Відповідно до норм сучасного міжнародного права в період збройних 

конфліктів, а саме Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 12.08.1949 р., 

що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 

08.06.1977 р., нападами визначаються: «акти насильства щодо противника 

незалежно від того, здійснюються вони під час наступу чи оборони» (ст. 49) [129]. 

Сфера дії названого протоколу поширюється на всі напади та об’єкти, що 

розташовані на суші, на морі чи у повітрі. Виникає питання щодо застосування 

протоколу від 08.06.1977 р. до кібернетичного простору, який ще не існував у період 

прийняття цього акту. З іншого боку, кібератаки можуть бути нападами і на фізичні 

об’єкти, розташовані на території конкретної держави, зокрема об’єкти критичної   
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інфраструктури.   У   цьому   випадку,   на   нашу   думку,   такі кібернетичні   

операції   можуть   бути   кваліфіковані   як   напад   за   міжнародним гуманітарним 

правом.  

Відповідно до «Талліннського посібника із застосування міжнародного права 

до кібервійни», розробленого і опублікованого у 2013 р. спеціалістами з 

міжнародного права на замовлення Спільного центру НАТО з обміну передовим 

досвідом у сфері кіберзахисту (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence): «кібератака є кібероперацією, наступальною чи оборонною, в наслідок 

якої передбачається нанесення шкоди або заподіяння смерті людям, пошкодження 

чи знищення об’єктів» [130]. Посібник, водночас, не має жодної юридичної сили і 

може бути використаний як довідниковий і рекомендаційний ресурс.  

Однак, як вважають автори коллективної монографії «Застосування сили 

проти України та міжнародного права» Джозеф Валух (Jozef Valuch) та Ондрей 

Гамулак (Ondrej Hamulak), не всі операції та дії в кіберпросторі можна 

кваліфікувати як кібератаки [131, с. 219]. Тим не менш, у книзі не деталізується 

підхід авторів до визначення кібератак та кібероперацій. У «Таллінському 

посібнику» визначається, що кібернетичну операцію можна вважати актом 

застосування сили тоді, коли її негативні наслідки та масштаби прирівнюються до 

«некібернетичних» операцій [130]. Колектив американських авторів у праці «Право 

кібератак» визначають кібератаку як будь-яку дію, здійснену щоб підірвати 

функціонування комп’ютерної мережі через політичні чи національні оборонні 

мотиви» [132]. 

Наведені визначення не дають можливість охарактеризувати всі 

кваліфікаційні ознаки кібернетичного нападу. Насамперед, необхідно встановити 

суб’єктний склад таких актів. У кіберпросторі діють як фізичні особи, так і 

юридичні особи чи організації (наприклад терористичні), а також держави і 

об’єднання держав: 

1) Кібератака може здійснюватися фізичними особами, юридичними 

особами чи організаціями, державами і їх об’єднаннями проти фізичних чи 

юридичних осіб; 
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2) Кібератака може здійснюватися фізичними особами, юридичними 

особами чи організаціями самостійно чи за участі (сприяння, фінансування) держави 

проти держав чи міжнародного правопорядку; 

3) Кібератака може здійснюватися збройними силами або спеціальними 

підрозділами держави проти інших держав чи міжнародного правопорядку [123]. 

Можна вважати, що у перших двох варіантах мове йде про кіберзлочинність, 

що тим не менш, може призводити до значних негативних наслідків: смертей людей, 

пошкодження і знищення об’єктів, виведення з ладу навіть об’єктів критичної 

інфраструктури з масштабними і серйозними втратами. Кіберзлочини, що 

здійснюються за підтримки чи фінансування держав, можуть призводити до ще 

більш негативних наслідків. Прикладом такої атаки можна вважати напади з 

використанням вірусу Stuxnet, що був створений для пошкодження фізичного 

обладнання, яке контролюється комп'ютерами, на фабриці збагачення урану в Ірані. 

В положеннях «Таллінського посібнику» кібернетичний напад за допомогою вірусу 

Stuxnet прирівнюється до озброєного нападу, жертви якого можуть наносити 

відповідний удар з ціллю самозахисту. Хакери, які беруть участь у конфлікті, 

автоматично набувають статусу комбатантів. Однак, однозначного підтвердження 

такого тлумачення та правозастосування ні у доктрині, ні у практиці міжнародного 

права сьогодні не існує. 

За умови, що кібератаки здійснюються збройними силами або спеціальними 

підрозділами держави проти інших держав чи міжнародного правопорядку, такі дії 

можна кваліфікувати як міжнародний кібернетичний напад, а якщо такі дії є 

систематичними – як міжнародний кібернетичний конфлікт (cyberwarfare).  П.І. 

Антонович виділяє системнатичність як основну характеризуючу ознаку кібервійни, 

стверджуючи, що кібервійна – це систематична боротьба між державами чи їх 

групами, політичними, екстремістськими, терористичними та іншими 

угрупованнями, яка  проводиться у формі атакуючих та оборонних дій [133, с. 90]. 

Системність бойових дій у кіберпросторі, на думку автора, означає цілісність, 

єдність, підпорядкованість дій заданій меті агресора [133, с. 90].    
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Іншою важливою ознакою кібернечної війни є значний розмір нанесеної 

шкоди. Так, Стів Ренджер (Steve Ranger) вказує, що бойові дії у кіберпросторі  

(cyberwarfare) означають цифрову атаку, яка за своєю серйозністю може зрівнятися з 

фізичною атакою [134].  

Таким чином, постають важливі питання: 1) чи може вважатися окрема 

кібератака, яка призвела до особливо серйозних негативних наслідків, кібервійною? 

2) чи можна вважати кібервійною систематичні і цілеспрямовані кібератаки, які не 

спричиняють тяжких наслідків? (як наприклад DOS-атаки на комп’ютерні системи 

державних органів Естонії, що здійснювались протягом квітня 2007 р.). Оскільки в 

сучасному міжнародному праві немає жодного міжнародно-правового акту, що 

давав би відповідь на ці питання, вони залишаються дискусійними.  

У колективній науковій праці американських авторів «Право кібератак» 

висвітлюється цікавий підхід до розмежування понять «кібератака», «кіберзлочин» 

та «кібервійна» (cyberwarfare) [125]. Автори вважають, що кіберзлочином є 

порушення кримінального законодавства, яке здійснюється недержавними 

суб’єктами з використанням комп’ютерних технологій. Якщо за таких дій 

відбувається пошкодження комп’ютерної системи чи мережі з політичних мотивів 

або національної оборони, то має місце кібератака. Відповідно видами кібератак 

автори визначають DOS-атаки, поширення неправомірної інформації та 

проникнення в комп’ютерну систему, що перебуває під захистом. Усі ці види 

протиправних дій, як відображено у підрозділі 1.2. дисертації, є видами 

кіберзлочинів відповідно до чинних міжнародних договорів, за виключенням умови 

щодо політичного мотиву або національної оборони. Характеризуючи поняття 

кібервійни автори надають таке визначення: «це кібератака, наслідки якої 

прирівнюються до озброєного нападу або здійснюються в умовах озброєного 

конфлікту» [125]. 

Міжнародне гуманітарне право та правила і звичаї ведення війни 

застосовуються виключно під час озброєних конфліктів, як міжнародного, так і 

неміжнародного характеру. Апеляційна палата Міжнародного кримінального 

трибуналу щодо колишньої Югославії надала таке визначення озброєному 



75 
 

конфлікту в своєму рішенні від 02.10.1995 р.: «озброєний конфлікт відбувається у 

тих випадках, коли військова сила застосовується державами або коли здійснюється 

тривале воєнне насильство між урядами та організованими озброєними групами чи 

між такими групами всередині однієї держави» [136]. Отже, кібернапади будуть 

регулюватися міжнародним гуманітарним правом за таких умов: а) засоби, що 

використовуються під час кібернападу, будуть прирівнюватися до військової 

сили/воєнного насильства; б) суб’єктом здійснення такого нападу буде держава або 

організована озброєна група. 

Д. Валух (J. Valuch) і О. Гамулак (O. Hamulak) вказують на поширення jus ad 

bellum і jus in bello на кібервійни (cyberwarfare) [131, с. 221]. Зважаючи на 

специфічну природу кіберпростору не можна говорити про застосування всіх норм 

міжнародного права  vis-à-vis у кібернетичному просторі, наприклад стосовно 

проблеми юрисдикції. Разом із тим, існують погляди щодо необхідності створення і 

прийняття спеціальних міжнародних норм для регулювання цієї нової форми 

конфліктності [106].  

Значну опосередковану роль міжнародного гуманітарного права стосовно 

кібервоєн відзначає Гарольд Кох (Harold Koh) [137]. Більше того, автор наголошує 

на деструктивному ефекті від штучного пристосування концепції jus in bello до 

нападів у кіберпросторі. Гарі Браун (Gary Brоwn) підтримує цю позицію і наголошує 

на неспроможності інформаційних технологій спричинити кінетичний ефект. Разом 

із цим, зазначається, що кібератаки можуть спричинити смерть і руйнування, як і 

кулі та бомби, однак автор такі дії не включає в рамки власного дослідження [138]. 

На думку М. Кеттеманна (M. Kettemann) сфера кібербезпеки повинна 

регулюватися відповідно до основних принципів і звичаїв міжнародного права, 

зокрема принципу не застовування і погрози силою  [139]. Дійсно, більшість 

основних принципів міжнародного права є загальнообов’язковими нормами jus 

cogens, змінити які можна лише за умови прийняття нової протилежної імперативної 

норми. Такі основні принципи міжнародного права, як невтручання у внутрішні 

справи, незастосування сили чи загрози силою, мирного вирішення спорів, поваги 

прав людини і основних свобод тощо є імперативними нормами і не допускають 
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відступу від них [140, с. 114 – 115]. У ході Міжнародного саміту з інформаційної 

безпеки (WSIS) у 2003 р. більше 180 держав підтвердили повне застосування норм і 

принципів Статуту ООН і Загальної декларації з прав людини у середовищі онлайн 

[141]. Дія загальновизнаних норм і принципів міжнародного права в кіберпросторі 

визнається багатьма міжнародними актами [142] та вченими [130; 137; 144]. 

Принцип суверенної рівності держав, що передбачає самостійність влади і 

юрисдикції всіх держав в межах їхньої території, є одним із основних принципів 

сучасного міжнародного права. Відповідно, попри те, що жодна держава не може 

самостійно розповсюдити власний суверенітет на кіберпростір, держави володіють 

суверенітетом, наприклад, щодо кіберінфраструктури, яка перебуває на їх території. 

Така кіберінфраструктура, з одного боку є об’єктом правового регулювання 

національних правових систем, а з іншого – користується захистом відповідної 

держави. На основі цих положень можна стверджувати, погоджуючись з підходом 

Матіаса Кеттеманна (Matthias Kettemann), що принцип суверенної рівності держав 

передбачає позитивний обов’язок держав забезпечувати, щоб з їхньої території не 

здійснювалися атаки проти інших держав чи організацій [140]. Розвиваючи це 

положення, у справі Corfu Channel Міжнародний суд ООН визначив, відповідно до 

ст. 74 Статуту ООН, принцип добросусідства включає обов’язок держав не 

дозволяти використовувати власну територію для дій, що суперечать правам інших 

держав [145]. Крім цього, принцип «не завдавати шкоди», закріплений в 

положеннях Стокгольмської декларації 1972 р. і Ріо декларації 1992 р., був 

застосований і під час розгляду справ Trail Smelter та Lac Lanoux. Доцільно також 

виділити принцип due diligence (належна добросовісність), який використовується у 

сфері боротьби з тероризмом і його фінансуванням, який також можна 

використовувати для регулювання кібербезпекової сфери [139].  

Отже, приходимо до висновку, що держави inter alia повинні вживати заходів 

для попередження кібератак із власної території, а також створювати механізми 

забезпечення кібернетичної безпеки. 

Український юрист-міжнародник О.О. Мережко пропонує визначити 

кібервійну як використання Інтернету і пов’язаних технологічних та інформаційних 
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засобів однією державою з метою заподіяння шкоди військовій, технологічній, 

економічній, політичній та інформаційній безпеці та суверенітету держави [16, с. 

153]. Таке визначення автор включив до власного проекту Конвенції про заборону 

використання кібервійни в глобальній інформаційній мережі інформаційних і 

обчислювальних ресурсів (Інтернет). Крім цього, в ньому пропонується поширити 

на Інтернет режим загальної спадщини людства і забезпеченити його використання 

виключно в мирних цілях. 

Вважаємо дещо неточним звуження розуміння кібервійни лише до меж 

використання в Інтернеті. Середовищем, де здійснюється кібервійна, на нашу думку, 

є кіберпростір, а лише Інтернет. В підтримку цього твердження можна навести 

рішення Сенату США, ухвалене у 2009 р., в якому кібернетичний простір офіційно 

визнано новим середовищем (domain) ведення бойових дій. 

В умовах неоднозначності застосування норм міжнародного права до 

кіберпростору держави нарощуюють власні кібернетичні ресурси. Так, окремі 

органи у сфері кібербезпеки створені в більшості держав світу (наприклад, Франції, 

Великій Британії, США, Німеччині, Російській Федерації)  Врезультаті, це може 

призвести до посиленої мілітаризації кіберпростору і нової стадії «гонки озброєнь». 

Слід зазначити, що МПГПП передбачено зобов’язання держав вживати ефективних 

засобів щоб попередити загрозу будь-яких озброєних конфліктів, включаючи 

конфлікти, в яких може бути застосовано ядерну зброю, попередити гонку озброєнь 

у космічному просторі і зупинити, повернути назад гонку озброєнь на Землі, 

знизити рівень воєнного протистояння та зміцнити глобальну стабільність [147].  В 

контексті проведеного дослідження важливо проаналізувати норми, що існують в 

міжнародному праві і можуть визначати вимоги щодо зброї, яка використовується 

при здійсненні кібератак, тобто кіберзброї.  

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій відбувається 

створення нових видів озброєнь, а також розвиток і удосконалення уже існуючих. У 

доктрині наявні погляди про необхідність розроблення міжнародного договору, 

який би заборонив певні види новітньої зброї, наприклад у формі додаткового 

протоколу до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів 
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звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень 

або мають невибіркову дію [148].  

Розробка нових видів озброєнь на сьогодні активно здійснюється по всьому 

світі. Значну дискусію викликала автономна зброя, яка може самостійно, на власний 

«розсуд» виявляти, ідентифікувати, вражати ціль, використовуючи при цьому 

відповідні датчики і штучний інтелект (наприклад, бойові автономні роботизовані 

системи, смертоносні автономні засоби, робототехнічні комплекси) [149]. Цю зброю 

не можна вважати кібернетичною, оскільки вона використовується в фізичному світі 

(на сухопутній території, у повітряному чи морському просторі), а не у 

кіберпросторі, хоча й передбачає існування відповідного програмного забезпечення. 

Кіберзброєю є найрізноманітніші технічні та програмні засоби, найчастіше 

спрямовані на експлуатацію вразливостей у системах передачі та обробки 

інформації або програмно-технічних системах (віруси типу Flame, зомбі-мережі, 

DOS і DDOS-атаки) [150]. П. Паганіні стверджує, що кіберзброя – це певний 

комп’ютерний код, який використовується або призначений для використання з 

метою загрози або заподіяння фізичної, функціональної або психічної шкоди 

структурам, системам або живим істотам [151]. 

В більшості публікацій кіберзброєю називають вірус Stuxnet, оскільки він став 

першим прикладом шкідливого програмного забезпечення, що може наносити 

безпосередню фізичну шкоду комп’ютерам та їх системам. На думку М. В. 

Камчатного, кіберзброя уже визначається летальною [152]. Дійсно, у зв’язку з 

широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 

життєдіяльності людей, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури, 

виведення їх із ладу може призводити до надзвичайно масштабних наслідків. Таким 

чином, застосування кібернетичної зброї може загрожувати національній та 

міжнародній безпеці і правопорядку, не зважаючи на те, що збройні сили у 

класичному розумінні міжнародного права не будуть задіяні.  

Міжнародні правопорушення, що ставлять під загрозу міжнародний 

правопорядок, порушують права та інтереси всього світового співтовариства, як 

правило вчиняються з неправомірним застосуванням збройних сил, інших 
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примусових заходів, ставлять під загрозу існування держави тощо, визнаються у 

міжнародному праві – найбільш тяжкими міжнародними злочинами [140, С. 114 - 

115]. Отже, вважаємо доцільним розглядати випадки застосування кібернетичної 

зброї державами проти інтересів міжнародного співтовариства вцілому як 

міжнародні злочини.   

Для того, щоб певна дія була кваліфікована за нормами міжнародного 

кримінального права, необхідне виконання таких умов: 1) така дія повинна бути 

караною, тобто передбачати індивідуальну відповідальність; 2) норма про 

відповідальність має входити в систему міжнародного права; 3) така дія має бути 

караною незалежно від того, чи включена відповідна норма в національне право [89, 

С. 38-39]. Традиційно, зокрема на підставі ст. 5 Римського статуту МКС, 

міжнародними злочинами вважають геноцид, злочини проти людяності, воєнні 

злочини та злочин агресії [90].   

Як зазначається в колективному підручнику за редакцією Герхарда Верле 

«Принципи міжнародного кримінального права», злочин агресії перебуває  «в стані 

невизначеності». На думку авторів, безпосередньо за міжнародним звичаєвим 

правом криміналізується виключно агресивна війна (заборона війни передбачена 

низкою міжнародно-правових актів, серед яких Пакт Бріана-Келлога від 27 серпня 

1928 р. та Статут ООН). Зміст терміна «акт агресії», відповідно до ст. 39 Статуту 

ООН, конкретизовано Резолюцією ГА ООН 3314 (ХХІХ) від 14.12.1974 р., що 

визначає акт агресії як «застосування озброєної сили державою проти суверенітету, 

територіальної недоторканості чи політичної незалежності іншої держави» [153]. Як 

приклад актів агресії різні автори наводять: напад озброєних сил, блокаду, надання 

підтримки озброєним бандам на територіях інших держав тощо [154; 155; 156; 157; 

158]. Більш детальний, хоча й невичерпний, перелік дій, що можуть бути 

кваліфіковані як акт агресії міститься у ст. 3 Резолюції ГА ООН 3314. Тоні Бредлі 

(Tony Bradley), наприклад, проводить паралель між воєнно-морською блокадою під 

час Кубинської ракетної кризи і атаки відмови в обслуговуванні (DОS-атакою) 

проти державної інфраструктури. На його переконання, такі дії можуть бути 
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бойовими та агресивними, фінансуватись державою, але не досягати значення «акту 

війни». 

На нашу думку, кібератаки за основними кваліфікаційними ознаками можуть 

прирівнюватись до дій, передбачених ст. 3b «бомбардування озброєними силами 

держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти 

території іншої держави» [153]. Формулювання «застосування будь-якої зброї» 

може включати розуміння «застосування кіберзброї». З іншого боку, об’єкт злочину 

агресії – «проти території іншої держави» опосередковано відноситься до 

екстериторіального кібернетичного простору.  

Відповідно до Додатку ІІ «Поправки до елементів злочинів», для визнання 

агресії обов’язковими є такі елементи: 

1. Правопорушник планував, готував, ініціював чи здійснював акт агресії. 

2. Правопорушник був особою, що в змозі фактично здійснювати 

керівництво або контроль за політичними чи воєнними діями держави, що здійснила 

акт агресії. 

3. Було здійснено акт агресії: застосування озброєної сили державною 

проти суверенітету, територіальної недоторканості чи політичної незалежності 

іншої держави або будь-яким іншим чином, що несумісний зі Статутом ООН. 

4. Правопорушник усвідомлював фактичні обставини, що свідчили про 

несумісність такого застосування озброєної сили із Статутом ООН. 

5. Акт агресії внаслідок свого характеру, серйозності та масштабів був 

грубим порушенням Статуту ООН. 

6. Правопорушник усвідомлював фактичні обставини, що вказували на 

таке грубе порушення Статуту ООН [159]. 

Отже, для того, щоб кібервійна була кваліфікована за міжнародним правом як 

злочин агресії, необхідно щоб відповідні дії містили всі перераховані елементи. 

Оцінити ступінь порушення кібернетичними атаками Статуту ООН можна 

відповідно до п. 6 та 7 Додатку ІІІ «Положення про розуміння щодо поправок до 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду стосовно злочину агресії». 

Так, визначається обов’язковість розгляду всіх обставин кожного конкретного 



81 
 

випадку, включаючи тяжкість відповідних актів та їх наслідки, оскільки агресія 

визнається найбільш серйозною і небезпечною формою незаконного застосування 

сили [160]. З іншого боку, встановлюється необхідність наявності трьох 

компонентів при кваліфікації факту агресії як порушення Статуту ООН: характеру, 

тяжкості та масштабу. Зазначені ознаки повинні існувати одночасно, внаслідок чого 

злочин можна визнати «явним» [161]. Слід наголосити на тому, що аналізоване 

визначення злочину агресії схвалене Резолюцією ГА ООН №3314 має характер soft 

law і потребує конвенційного закріплення [160, c. 84-92].  

Злочин агресії тісно пов’язаний із принципом незастосування сили і 

утримання від погрози силою та її застосування як проти територіальної 

недоторканості чи політичної незалежності держав, так і будь-яким іншим чином, 

несумісним з цілями ООН. Ця імперативна норма закріплена в Статуті ООН і 

підтверджена рядом міжнародних документів (Декларація про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між 

державами відповідно до Статуту ООН, визначення агресії та Манільська 

декларацію про мирне вирішення спорів). Згідно з Декларацією про посилення 

ефективності принципу відмови від погрози силою чи її застосування в 

міжнародних відносинах: «Держави повинні утримуватись від організації 

підбурювання, пособництва та участі в напіввоєнних, терористичних чи підривних 

діях, включаючи дії найманців, в інших державах та від потурання організованій 

діяльності, спрямованій на здійснення таких дій, у рамках своєї території» [161]. Як 

було доведено вище, основні принципи міжнародного права в повною мірою 

поширюють свою дію на відносини у кіберпросторі, а тому держави відповідно 

повинні утримуватись від усіх перерахованих дій з використанням інформаційної 

інфраструктури, що перебуває на їх території. 

Окрім цього, існує необхідність щодо надання окремої кваліфікації в рамках 

міжнародного права діям держав у кіберпросторі, внаслідок яких відбувається 

порушення принципу невтручання у внутрішні справи [162; 163; 164]. У 2018 р. 

особливо часто у засобах масової інформації, в тому числі офіційних, стали 

з’являтись повідомлення про здійснення державами кібератак з метою втручання у 
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внутрішні справи інших держав. Наприклад, досить резонансними стали 

повідомлення про кібервтручання РФ у виборчий процес у США [165].  Дійсно, за 

допомогою інформаційних технологій, зокрема ІКТ, можна здійснювати вплив на 

виборчий процес у країні, опитування чи референдуми. Декларацією про 

недопустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав 09.12.1981 р. 

передбачено ряд положень, що у цьому контексті мають дуже важливе значення. 

По-перше, передбачається право держав і народів мати вільний доступ до 

інформації і повністю розвивати без втручання свою систему інформації та засобів 

масової інформації з метою сприяння своїм політичним, соціальним, економічним і 

культурним інтересам та сподіванням, на основі зокрема Загальної декларації прав 

людини і принципів міжнародного порядку в сфері інформації [166]. Вільний доступ 

до інформації та право розвивати свою систему інформації однозначно включає 

право держав на використання інформаційної інфраструктури та ІКТ без 

зовнішнього втручання.  

Крім цього, зазначена декларація встановлює право і обов’язок держав 

боротись у рамках своїх конституційних повноважень, проти розповсюдження 

фальшивих чи спотворених повідомлень, які можуть розглядатись як втручання у 

внутрішні справи інших держав і як такі, що наносять шкоду зміцненню миру, 

співробітництва і дружніх відносин між державами і націями. З огляду на це 

положення, будь-яке повідомлення про здійснення чи фінансування державою 

кібернападів повинно бути доведене достатніми фактами. В іншому випадку 

поширення таких заяв неминуче призведе до міждержавної напруженості і 

конфліктності. Наприклад, у жовтні 2018 р. в Sunday times з’являються 

повідомлення про кібер-атаки, здійснені РФ щодо Великої Британії Cancer Research 

UK [167]. 7 жовтня 2018 р. на офіційній сторінці Посольства Російської Федерації у 

Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з’являється прес-

реліз, в якому від імені прес-секретаря посольства повідомляється: «Трансляція заяв 

британських офіційних осіб відносно початку кібервійни проти Росії не може не 

викликати занепокоєння» [168]. Підтвердити зв’язок держави з особами, які 

здійснюють кібернетичні напади, досить складно, а в окремих випадках неможливо. 
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Однак, сучасним міжнародним правом передбачено обов’язок утримуватись від 

будь-яких наклепів, образливої чи ворожої пропаганди з метою втручання у 

внутрішні справи інших держав [166]. Тому, офіційні представники держав, на нашу 

думку, повинні утримуватись від безпідставних заяв і неоднозначного використання 

термінології кіберзлочинності. Як приклад можна привести повідомлення, 

розміщене 4 жовтня 2018 р. на офіційному сайті ООН про попередження кібератаки 

на Організацію з заборони хімічної зброї громадянами Російської Федерації з 

дипломатичними паспортами [169].  

Отже, прослідковується тісний зв’язок між здійсненням кібернетичного 

нападу та інформаційних засобів впливу (т.зв. інформаційної війни). Саме в таких 

гібридних формах поєднання нетипових засобів ведення війни проявляються сучасні 

міждержавні конфлікти. Варто зазначити, що міжнародним правом категорично 

засуджується пропаганда, що ведеться в будь-якій країні та має на меті або здатна 

створити або посилити загрозу миру, порушення миру або зчинити акт агресії [170]. 

Згідно зі ст. 20 МПГПП будь-яка пропаганда війни має бути заборонена законом. 

Будь-який виступ, що розпалює національну, расову чи релігійну ворожнечу або 

насильство, також має заборонятися законом [147]. У.З. Коруц пропонує 

розширення складу злочину «пропаганда війни» шляхом включення таких явищ, як 

«пропаганда насильництва», «пропаганда збройної агресії», «пропаганда 

сепаратизму» [171, с. 76-79]. Більш детально зобов’язання erga omnes щодо 

забороненої інформації будуть розглянуті у наступному підрозділі.  

У доктрині існують погляди щодо необхідності розроблення і ухвалення 

Женевської конвенції для цифрового простору, а також створення міжнародної 

організації моніторингу дотримання положень цієї угоди на кшталт Міжнародного 

агентства з атомної енергії, що контролює поширення ядерної зброї. Таку 

пропозицію здійснив президент компанії Microsoft – Бред Сміт (Brad Smith) у 2017 

р. [172]. Цифровою Женевською Конвенцією (Digital Geneva Convention) компанія 

пропонує [173] ухвалити зобов’язання держав щодо утримування від атак на 

системи, руйнування яких негативно впливатиме на захист і безпеку приватних осіб 

(тобто критичну інфраструктуру – лікарні, електростанції тощо); може завдати 
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шкоди світовій економіці (фінансові системи, служби на основі хмарних технологій) 

або інших глобальних наслідків. Також компанії пропонують встановити 

додатковий захист журналістів та громадських діячів, а також їх персональних 

даних. Згідно з проектом держави повинні відмовитись від здійснення кіберзлочинів 

і розробки кіберзброї. Окремо міститься положення щодо обов’язку держав 

здійснювати ефективну співпрацю у протидії кібернетичним злочинам. Серед 

компаній, що готові підписати конвенцію, чимало гігантів ІТ-галузі – Cisco, Dell, 

Trend Micro, Oracle, Symantec, Fireeye, HP, Nokia, Telefonica тощо. Водночас Google, 

Apple, Amazon і Twitter відмовляються від угоди. Конвенцію не підтримує жодна 

компанія з Росії, КНДР, Ірану чи Китаю [174]. 

Отже, в результаті проведеного дослідження приходимо до таких висновків.  

Кібервійна – це значні, масштабні, цілеспрямовані та систематичні кібератаки 

із застосуванням кіберзброї, здійснювані збройними силами та/або спеціальними 

підрозділами держави проти суверенітету, територіальної цілісності, незалежності 

іншої держави та міжнародного миру і стабільності.  

Кібератака – порушення прав і законних інтересів учасників кіберпростору за 

допомогою ІКТ, що здійснюються фізичними та юридичними особами за участі 

(сприяння, фінансування тощо) держав. Кібератаки, що фінансуються державами, 

але за своїм характером не є значними, масштабними та систематичними, не можуть 

визнаватись кібервійною. Їх можна розглядати як недружні акти. 

За умови, якщо кібератака включає здійснення дій, передбачених 

кримінальним і міжнародним правом, такі діяння можуть бути кваліфіковані як 

кіберзлочини та міжнародні кібернетичні злочини відповідно.   

Норми сучасного міжнародного права, зокрема основні принципи 

міжнародного права є чинними і для кіберпростору. Це означає, існування заборони 

здійснювати акти агресії у кіберпросторі на підставі принципів суверенної рівності 

держав, незастосування сили і погрози силою, невтручання у внутрішні справи, а 

також спеціальних принципів – добросусідства і due diligence. 

Відсутність формально вираженого консенсусу держав та доктринальна 

невизначеність з питання кваліфікації кібервійни за міжнародним правом залишає 
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його відкритим для дискусії. В таких умовах відбувається процес поглиблення 

інформаційного протистояння між державами, мілітаризації кіберпростору, 

розробки кіберзброї, та нарощування кібернетичних потужностей і тактик як 

національного ресурсу держав. У позитивному праві не існує достатніх запобіжних 

засобів для захисту слабкої сторони в умовах застосування інформаційних методів 

впливу. А отже, єдиним виходом для держав є захист і здійснення кібернетичних 

атак у відповідь. 

У сучасній доктрині та практиці міжнародного права існують два можливі 

підходи до кваліфікації кібернападів, що можуть означати кібервійну. З одного 

боку, за умови їхньої відповідності таким критеріям, як: 1) кваліфікація 

кібернетичних засобів як військової сили або військового насильства; 2) здійснення 

кібернападів державами або організованими озброєними групами, на них може 

поширюватись дія міжнародного гуманітарного права. В рамках віртуального 

простору розмиваються не лише кордони, а й різниця між воєнними цілями і 

мирними об’єктами (серед яких і культурні цінності, об’єкти критичної 

інфраструктури та ін.), між військовим та цивільним населенням. 

З іншого боку, кібератаки можна кваліфікувати як злочин агресії за 

міжнародним кримінальним правом. Таке рішення повинно розглядатись у кожному 

конкретному випадку, оцінюючи характер, тяжкість і масштаб порушення Статуту 

ООН. 

Отже, вважаємо найбільш обґрунтованим визнання кібервійни як акту 

застосування сили відповідно до Статуту ООН, а в окремих випадках – злочину 

агресії. 

Ефективна боротьба з локальними кіберзлочинами контентного характеру 

може слугувати фактором превенції міжнародних конфліктів та кібервоєн.  
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2.2. Удосконалення матеріальних норм інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю 

Кіберзлочинність є явищем динамічним, що змінюється, удосконалюється та 

отримує дедалі більше поширення. Як зазначив на спільній конференції Інтерполу 

та Європолу Стівен Вільсон (Steven Wilson), голова Європейського центру з 

кіберзлочинності (European Cybercrime Centre): «2018 рік визначний щодо 

успішності правозастосування у боротьбі з кіберзлочинністю на глобальному рівні, 

він також підвищив публічне усвідомлення ризиків, однак кіберзлочинці стають 

розумнішими і більш цілеспрямованими у своїй діяльності, представляючи собою 

постійно зростаючу загрозу» [175]. Тому міжнародне співробітництво держав у 

боротьбі з кіберзлочинністю також повинно динамічно реагувати на такі зміни.  

Структура інституту міжнародно-правової протидії кібернетичній злочинності 

включає матеріальні та процесуальні норми. Матеріально-правове регулювання 

здійснюється за такими основними напрямами: 1)  визначення принципів 

міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю; 2) 

криміналізація окремих видів протиправних діянь; 3) встановлення засад 

міжнародної співпраці та нарощування потенціалу (capacity building)  у сфері 

протидії кібернетичним злочинам. Розглянемо більш детально виділені напрями. 

1. Визначення принципів міжнародно-правового співробітництва 

держав у боротьбі з кіберзлочинністю. Норми-принципи формують концептуальну 

основу правової системи відповідного рівня залежно від ієрархії «ступенів 

універсальності» [87, с. 115]. У попередніх розділах представленої дисертації було 

аргументовано поширення основних принципів міжнародного права на сферу 

боротьби з високотехнологічною злочинністю. Встановлено, що інститут 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю 

функціонує, з одного боку, в рамках основних принципів міжнародного права [176], 

а з іншого – відбувається процес становлення спеціальних принципів. Станом на 

сьогоднішній день можна констатувати формування таких засад інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. 
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Принцип технічної нейтральності. Більшість матеріальних норм у сфері 

регулювання кіберпростору є технологічно нейтральними (Technological Neutrality 

Principle). Цей принцип уперше було застосовано в США [177] у 1997 р., а потім, у 

1999 р., у Директиві Єврокомісії (Directive 2009/140/EC) щодо електронних 

комунікацій [178]. Згодом цей принцип було підтверджено в Окінавській хартії 

глобального інформаційного суспільства та на проведеному ООН Всесвітньому 

саміті з Інформаційного суспільства (WSIS). У сфері регулювання ІКТ цей принцип 

забезпечує еквівалентну оцінку технологій, оскільки забороняє надавати будь-якому 

з них пріоритет над іншим. Як результат, це допомагає уникати обмежень 

застосування законодавства, які виникають у зв'язку з використанням конкретних 

термінів, пов'язаних із технологіями. 

Існує думка, що цей принцип не відповідає вимогам повноти, точності та 

чіткості визначення злочину [179]. Однак, ми повністю підтримуємо точку зору В. 

Максвелла (W. Maxwell), що у сфері кібербезпеки відступ від принципу 

технологічної нейтральності призведе до більшої шкоди, аніж користі, оскільки у 

такому випадку регулювання буде структуровано залежно від конкретних 

технологій [180]. Тому законодавство має абстрагуватися від технологій у тій мірі, в 

якій воно забезпечує достатню правову визначеність. Достатній рівень конкретизації 

при загальній нейтральності технічної термінології, зокрема, може досягатись за 

допомогою ухвалення додаткових пояснень, що періодично оцінюються і 

переглядаються. Це також означає, що для регулювання сфери протидії 

кіберзлочинності прийняття лише конвенційних механізмів без паралельного 

уведення інституційних механізмів не видається достатнім. Позитивне значення 

технічної нейтральності, а як наслідок і достатня гнучкість норм Конвенції РЄ, 

відзначалась в ході третьої та четвертої наради групи експертів ООН.   

Слід зазначити, що на основі принципу технічної нейтральності формується 

важливе положення про взаємне визнання злочину при відсутності необхідності 

дотримуватись єдиної термінології за умов, що відповідне діяння визнається 

злочинним в усіх правових системах. Саме завдяки такому підходу відбувається 

зближення і гармонізація національних кримінальних законодавств. З іншого боку, 
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завдяки взаємному визнанню кіберзлочинів міжнародне співтовариство обмежує 

можливість створення «цифрових притулків» [181] для правопорушників (тобто 

таких правопорядків, де злочинці б уникали відповідальності).  

Принцип державно-приватного партнерства. Націлюючи держави на 

прийняття стратегії цифрової безпеки підкреслюється значення всіх зацікавлених 

суб’єктів (all stakeholders), таким чином відбувається становлення принципу 

налагодження державно-приватного партнерства [182, с. 74]. Концепція 

мультистейкхолдеризму (multistakeholder regulation) означає такий спосіб правового 

регулювання або прийняття рішень, коли до процесу залучаються різні державні та 

недержавні зацікавлені сторони.  

Важливість зміцнення партнерських зв’язків між публічним і приватним 

секторами в сфері попередження злочинності у усіх її формах та проявах і боротьби 

з нею була проголошена Туніським планом дій, прийнятим на Всесвітньому саміті 

ООН з інформаційного суспільства, Туніською декларацією 2005 р., 

Сальвадорською декларацією 2010 р. та багатьма рекомендаційними акти 

(Резолюціями CPCJF 20/7, 22/8). Зокрема, зазначається про необхідність посилення 

співробітництва між державами, відповідними міжнародними організаціями, такими 

як INTERPOL [183], ITU, European Commission, ШОС, СНД, АС [184], а також 

приватним сектором, включаючи комп’ютерні компанії та провайдерів інтернет-

послуг для боротьби з кіберзлочинністю. Радою Європи було опубліковано Керівні 

принципи співпраці правоохоронних органів та провайдерів інтернет послуг проти 

кіберзлочинності [185], в яких однозначно підкреслюється необхідність участі 

приватного сектору і громадянського суспільства.  Крім цього, з листопада 2017 р., 

Рада Європи активізувала співпрацю з провідними технологічними компаніями та 

асоціаціями у сфері Інтернету, в тому числі щодо захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та знущань, свободи вираження поглядів, права конфіденційності та 

захисту персональних даних, а також боротьби з кіберзлочинністю і тероризмом.  

Постачальники послуг володіють інформацією про абонентів, рахунки, 

місцезнаходження, журналами зв’язку, а також змістом даних, що становлять 

важливі електронні докази здійснення злочину. ІТ-компанії володіють знаннями, 
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технічними засобами та досвідом, необхідним для розслідування кібернетичних 

злочинів (Microsoft, McAfee тощо). З іншого боку, сьогодні існують та активно 

створюються приватні компанії чи підрозділи, які надають послуги щодо захисту і 

попередження кібератак (Kaspersky Lab, FireEye, Group-IB та інші) [186]. Таким 

чином, приватні суб’єкти здійснюють правоохоронну функцію компетентних 

державних органів, а отже, їх взаємодія потребує узгодження. Тож ефективна 

протидія кіберзлочинності можлива лише на основі принципу 

мультистейкхолдеризму. 

Принцип еквівалентності прав людини офлайн і онлайн. Міжнародно-правове 

співробітництво держав у боротьбі з кіберзлочинністю повинно здійснюватися 

відповідно до принципу поваги прав люди. Тому особливо важливо забезпечити 

баланс між протидією кібернетичним злочинам та захистом прав людини. Комітет 

ООН з прав людини визнав зобов’язання держав поважати і забезпечувати права, 

закріплені в МППГП 1966 р., для всіх осіб у межах влади та ефективного контролю 

держави-учасниці, навіть якщо вони не перебувають на території цієї держави-

учасниці [147]. Рішення Європейського суду з прав людини та Міжамериканської 

комісії з прав людини також підтверджують екстериторіальне застосування системи 

захисту прав людини. Верховний комісар ООН з прав людини запропонував 

застосовувати право у сфері захисту прав людини екстериторіально у випадку, якщо 

держава здійснює владу чи ефективний контроль стосовно інфраструктури 

цифрових комунікацій, що розташована за її межами [187].  

У рамках цієї концепції для цілей захисту прав людини застосовують такі 

поняття, як «ефективний контроль» (effective control) та «повноваження і контроль» 

(authority and control), на основі яких обґрунтовується застосування державної 

юрисдикції поза межами її території. Такий підхід, однак, є досить небезпечним з 

огляду на можливість його використання для окупації територій інших держав. 

Тому, вважаємо за необхідне теоретичне і практичне розмежування концепції 

екстериторіальності щодо позатериторіальних просторів, а саме кіберпростору, та 

територій, що перебувають під суверенітетом окремих держав. 
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Необхідність міжнародно-правового регулювання кіберпростору у сфері 

захисту прав людини є беззаперечною. Права людини у кбірепросторі повинні бути 

такими ж, як у реальному світі. Фактично, відбувається процес формування нового 

принципу сучасного міжнародного права, згідно з яким усі передбачені права 

людини в середовищі офлайн повинні бути збереженні у повному обсязі та в онлайн 

сфері. Цей принцип формально закріплюється в деяких міжнародних договорах та 

багатьох актах міжнародних організацій, серед яких – ООН, ОБСЄ, Рада Європи, 

Європейський Союз (Заохочення, захист та реалізація прав людини в Інтернеті від 

29.06.2012 р., Вашингтонська декларація ЮНЕСКО Керівництво ЄС по правах 

людини в сфері висловлення поглядів в Інтернеті та поза ним тощо) та ін. Окрім 

цього, понад 180 держав ще у 2003 р. на Міжнародному саміті з інформаційної 

безпеки (WSIS) підтвердили повне застосування норм і принципів Статуту ООН і 

Загальної декларації з прав людини у середовищі онлайн [141; 176].  

Більшість існуючих міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини у 

кіберпросторі передбачають норми, які стосуються лише Всесвітньої мережі 

Інтернет, тоді як сфера правового регулювання, на наш погляд, є значно ширшою та 

становить весь кіберпростір, як він визначений у першому розділі дисертаційного 

дослідження. Тому вважаємо, ототожнення кібепростору з мережею Інтернет не 

правомірним і звужуючим.   

2. Криміналізація окремих видів протиправних діянь. Основні підходи 

щодо криміналізації окремих видів кіберзлочинів були розглянуті у підрозділі 1.2. 

представленої робити. Важливо зазначити, що, з одного боку, чинні міжнародні 

договори не встановлюють вичерпні переліки кібернетичних злочинів, а з іншого –  

кіберзлочинність характеризується значною динамічністю, а тому такі злочинні 

діяння постійно розвиваються та ускладнюються. Так, деякі автори наголошують на 

необхідності додаткової криміналізації певних злочинів, як, наприклад: кібер- 

вимагання, переслідування і залякування [188]. Зважаючи на запропонований нами 

підхід до класифікації кіберзлочинів такі види протиправних діянь повинні 

охоплюватись групою «традиційні злочини, вчинені за допомогою ІКТ».  
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У процесі вдосконалення матеріально-правового регулювання сфери боротьби 

з кіберзлочинністю важливо враховувати тенденції розвитку останньої. Так, багато 

дослідників відзначають, що високотехнологічна злочинність у майбутньому буде 

пов’язана з такими новаціями, як штучний інтелект (Artificial intelligence), хмарні 

технології (Cloud Technology), Інтернет речей (Internet of Things, далі - IoT), Датаґрід 

(Data grid), технології розподілених баз даних (Distributed Ledger Technology, далі – 

DLT) та Блокчейн (Block chain). Впровадження і широке використання цих 

технічних досягнень здійснює значний вплив на суспільні відносини, а тому 

потребує додаткового правового регулювання [189, с. 45]. З іншого боку, виникають 

нові можливості, що можуть бути використані правопорушниками для здійснення 

кіберзлочинів, негативні наслідки від яких постійно масштабуються.  

Запропонований свого часу вид технології розподіленої обробки даних, що 

став відомий як блокчейн, може бути використаний не лише для створення і 

застосовування альтернативних грошових одиниць, які емітує не держава, але і для 

зберігання різноманітної критично важливої інформації з гарантією захисту від 

знищення, втручання та змін, що має значення для різноманітних сфер – від 

державних реєстрів до генних досліджень. Крім цього, нині з різних причин у 

деяких країнах (Бангладеш, Болівії, В’єтнамі, Таїланді) існують адміністративні 

заборони операцій з криптовалютами (або їх окремими видами). Однак, кримінальна 

відповідальність за такі операція не встановлюється.  Інші випадки (у Ісландії, 

Гонконзі) стосувалися досить складної державної політики та наявності 

преференцій у цій сфері. 

Слід врахувати, що інформаційні технології розвиваються дуже стрімкими 

темпами. В зв’язку із цим постає важлива наукова проблема, як теоретичного, так і 

практичного спрямування, щодо визначення можливостей сучасних норм 

міжнародного права виконувати прогностичну функцію, засуджувати і 

попереджувати майбутні види і схеми кіберзлочинності. З цією метою важливим є 

дослідження місця новітніх технологій в існуючій системі міжнародно-правового 

регулювання боротьби з кібернетичними злочинами, яке ми проведемо на прикладі 

Інтернету речей. 
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Перш за все, необхідно зазначити, що єдине загальноприйняте юридичне 

визначення поняття «Інтернет речей» відсутнє. Повністю підтримуємо підхід, 

запропонований професором О.А. Барановим, що надає таку дефініцію: «Інтернет 

речей – це сукупність взаємодіючих технічних систем і комплексів, призначених для 

реалізації суспільних відносин, у тому числі, пов’язаних з наданням послуг або 

проведенням робіт, на основі використання різноманітних даних і мережі Інтернет 

за безпосередньої участі або без участі суб’єктів цих відносин (юридичних чи 

фізичних осіб)» [190]. У рекомендації ITU надано таке визначення Інтернету речей – 

глобальна інфраструктура для інформаційного суспільства, що дає отримувати 

(надавати) сучасні послуги за допомогою з’єднання (фізичного і віртуального) 

речей, заснованих на існуючих і тих, які будуть розроблятись, сумісних 

інформаційних і комунікаційних технологіях [191]. 

У дослідженні Інституту Інтернету речей (Internet of Things Institute, США) 

серед потенційних загроз використання комерційних безпілотних літальних апаратів 

(БПЛА) визначається їх використання з протиправною метою (зокрема, для 

контрабанди, постачання наркотиків, передачі заборонених об’єктів тощо) [192].  

Під загрозами негативного неправомірного впливу перебувають й інші об’єкти, 

серед яких безпілотні пристрої наземного транспорту та об’єкти критичної 

інфраструктури [193]. Як стверджує Д. Вест (D. West), проектування сучасних 

об’єктів Інтернету речей, зокрема безпілотних автомобілів, відбувалось з 

урахуванням можливостей перехоплення управління ними та вимог кібербезпеки 

[194]. 

За прогнозами Gartner до 2020 р. загальна кількість засобів, підключених до 

мережі Інтернет, попри персональні комп’ютери, планшети та смартфони,  

нараховуватиме 26 млн одиниць [195]. Відповідно до інформації, оприлюдненої 

дослідниками компанії Proofpoint, у 2014 р. упродовж двох тижнів понад 100 тис. 

смарт-телевізорів, холодильників та інших споживчих приладів використовувались 

хакерами для пересилання шкідливих електронних листів [196]. Важливо зазначити, 

що пристрої IoT застосовуються не лише для побутових цілей, а й для 

обслуговування виробничих процесів, населених пунктів, житла і будівель (smart-
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міста та квартири), а також об’єктів критичної інфраструктури. Професор Кріс 

Хенкін (Chris Hankin), відзначає серед іншого такі проблеми приладів IoT, як їхнє 

створення на основі дешевого чи неякісного апаратного і програмного забезпечення, 

а як результат – наявність вразливостей [197]. Отже, пристрої, які в загальному 

становлять поняття «Інтернет речей», можуть потенційно бути, з одного боку, 

засобами, за допомогою яких здійснюються кіберзлочини, а з іншого – 

матеріальними об’єктами такого протиправного посягання.  

Виклики для кібербезпеки пов’язані із впровадженням ІoT, розглядались у 

рамках третьої (10–13.04.2017 р.) та четвертої наради (03–05.04.2018 р.) міжурядової 

групи експертів відкритого складу, створеної на підставі Резолюції 65/230 ГА ООН 

у 2010 р. відповідно до пункту 42 Сальвадорської декларації про комплексні 

стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи попередження злочинності та 

кримінального правосуддя та їхній розвиток у світі, що змінюється. Рішення групи 

експертів ООН представляють собою компіляції думок і підходів, не відображають 

міждержавного консенсусу і не мають обов’язкової юридичної сили. Однак вони є 

корисним довідковим матеріалом, що носить рекомендаційний характер. Так, 

експертами було відзначено необхідність активізувати співпрацю держав, зокрема у 

сфері використання Інтернету речей [198]. 

Інтерпол також звернув увагу держав-учасниць на проблеми використання 

пристроїв ІоТ при здійсненні кіберзлочинів. Зокрема, у цьому році було проведено 

навчання правоохоронних органів щодо аналізу пристроїв ІоТ [199]. Навчання було 

представлене фахівцями корпорацій NEC, InfoSec, Meiya Pico, SECOM, Лабораторії 

Касперського та TrendMicro. Підтримку надало і Управління ООН з наркотиків та 

злочинності (UNODC). 

Положення ст. 1 Конвенції РЄ містить поняття «комп’ютерна система», що 

відповідно до офіційного тлумаченням Комітету (Cybercrime Convention Committee 

– T-CY) наданого у 2012 р., включає різного роду гаджети, які здійснюють обробку 

комп’ютерних даних, а також створюють дані про рух інформації [68]. Фактично, 

подібні підходи закріплені в Конвенції ЛАД, що застосовує поняття «інформаційна 

технологія» [64], Угоді ШОС, яка містить термін «інформаційна інфраструктура» 
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[66]  та Конвенції АС, в якій використовується поняття «комп’ютерна система» [67]. 

Що стосується Угоди СНД, то в чинній редакції 2001 р. закріплено поняття 

«комп’ютерна інформація», що передбачає інформацію, яка перебуває в пам’яті 

комп’ютера, на машинних чи інших носіях у формі, доступній сприйняттю ЕОМ, 

або передається каналами зв’язку [65].  Редакцією 2017 р., яка вже відкрита для 

підписання, але не набула чинності, термінологію змінено і також використовується 

поняття «інформаційні технології», що повністю відповідає іншим міжнародним 

актам. 

Як зазначається Глобальною комісією з управління Інтернету, IoT притаманні 

три ознаки: по-перше, підключення до Інтернету (незалежно чи з допомогою 

окремого пристрою, чи базової станції); по-друге, наявність цифрового сенсора, що 

збирає вхідні дані; і, по-третє, наявність процесора [200]. Загалом існують два види 

даних у рамках ІоТ: 1) дані, створені кінцевими вузлами інфраструктури, як, 

наприклад датчиками, що збирають інформацію із оточуючого середовища; 2) дані, 

що передаються через ІоТ. Елементи систем ІоТ можуть збирати чи синтезувати 

мільярди бітів даних, створюючи при цьому цінні відомості. Отже, відповідно усі 

пристрої Інтернету речей підпадають під дію чинних міжнародних угод в сфері 

боротьби з кіберзлочинністю (за винятком Конвенції СНД 2001 р.). 

Таким чином, саме завдяки принципу технічної нейтральності норм 

міжнародного права у сфері протидії високотехнологічній злочинності може 

постійно розширюватись і включати новостворені технології. Автори монографії 

«Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти 

кіберзахисту», О.Д. Довгань, І.М. Доронін, пропонують використовувати термін 

«емерджентна технологія», що означає технологію, яка є радикально новою, 

швидкозростаючою, узгодженою з існуючими технологіями, при цьому здійснює 

значний вплив на суспільне життя у різноманітних сферах, які неможливо 

передбачити наперед [189, c. 69]. Включення до міжнародно-правових актів 

положень щодо протидії кіберзлочинності в рамках емерджентних технологій 

значно посилило би регулювання визначеної сфери. 
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Ще одним напрямом розвитку інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю є захист об’єктів критичної 

інфраструктури. Сучасне суспільство повністю залежить від злагодженого 

функціонування різноманітних інфраструктурних об’єктів. Багато важливих систем 

промислового та оборонного сектора економіки, наприклад, системи управління 

повітряним сполученням, підприємствами енергетичної та атомної галузей та 

електромережі, що працюють на основі ІКТ-технологій, становлять потенційні 

об’єкти ризику через їх уразливості для вторгнення ззовні. Втручатися у критичну 

інфраструктуру за допомогою кібернетичних засобів зручніше, аніж знищувати або 

пошкоджувати її кінетичними способами. Потрібно зазначити, що з використанням 

Інтернету речей щодо об’єктів критичної інфраструктури застосовується новий 

термін – розумна цифрова інфраструктура (smart digital infrastructure). 

Згідно з даними компанії – розробника антивірусного програмного 

забезпечення McAfee, системи газового, електричного та водного постачання уже 

давно зазнають кібернетичних атак. McAfee провела дослідження 200 ІТ-відділів 14 

держав, що відповідали за постачання життєво важливих ресурсів, і, відповідно,  

було зроблено висновок, що 80% із них зазнавали атак [201]. Масштабна вірусна 

атака «WannaCry», до якої вдалися 12–13 травня 2017 р., уразила десятки тисяч 

комп’ютерів в усьому світі. У результаті кібернападу у Великій Британії низка 

медичних закладів по всій країні була змушена відмовляти пацієнтам у наданні 

послуг навіть в екстрених випадках унаслідок виходу із ладу більшості 

комп’ютерних систем. В Іспанії атаки зазнало Міністерство енергетики, а також 

телекомунікаційна компанія [202; 203]. 

Зважаючи на те, що необхідність створення нових норм чи регулювання 

кіберпростору на підставі уже існуючих до сих пір складає предмет дискусій [204], 

відсутня однозначність і щодо захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз. 

Розглянемо спеціальне регулювання протидії кіберзлочинності проти об’єктів 

критичної інфраструктури відповідно договірних джерел, визначених в першому 

розділі. Так, Конвенцією РЄ не встановлено додаткових норм щодо злочинів, які 

зашкоджують об’єктам критичної інфраструктури. Однак, 5 червня 2013 р. Комісія 
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Т-СY надала пояснення щодо розуміння критичної інформаційної інфраструктури. 

Згідно з ним, критична інфраструктура – це система та активи, як-от фізичні або 

віртуальні, настільки життєво важливі для країни, що їх неправильне 

функціонування, недієздатність або знищення завдали б руйнівного впливу 

національній безпеці та обороні, економічній безпеці, громадському здоров’ю та 

безпеці чи комбіновано у всіх перелічених випадках [205]. Крім того, 

пояснювальною запискою  Т-СY  детально визначено можливості застосування 

статей 2-5, 7, 8, 11, 13 конвенції щодо захисту критичної інфраструктури. Таким 

чином було підтверджено мульфункціональну дію норм Конвенції РЄ [206]. Комісія 

наголошує, що, відповідно до положень ст. 13, держави повинні вжити «ефективних, 

пропорційних та переконливих кримінальних або некримінальних санкцій чи 

заходів» [205]. Тому відповідальність за вчинення кіберзлочинів проти об’єктів 

критичної інфраструктури повинні відповідати цим критеріям. 

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 25 Конвенції АС, держави-учасниці повинні на 

власний розсуд встановити законодавчі засади визначення секторів, які є найбільш 

важливими для їх національної безпеки, а також економіки та ІКТ-систем – 

елементів критичної інформаційної інфраструктури. Пропонується встановлення 

більшої міри відповідальності за кіберзлочини у цих секторах, а також підвищення 

контролю, захисту та управління щодо таких об’єктів [67]. Угода ШОС передбачає 

додатковий захист для критично важливих структур лише через загрози, що мають 

природний або техногенний характер (природні явища та стихійні лиха) [66]. У 

сфері інформаційної злочинності спеціальних положень щодо захисту критичної 

інфраструктури не передбачено. Конвенція ЛАД та Угода СНД не містять жодних 

спеціальних норм щодо цієї сфери. 

У контексті проведеного дослідження важливо відзначити, що, крім 

перелічених договорів, у сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури ухвалено 

ряд актів у рамках ОЕСР [207], ОАД [208], ЄС [209; 210] тощо. Проте всі вони 

передбачають захист об’єктів критичної інфраструктури в контексті побудови 

системи безпеки, а також боротьби з тероризмом. Спеціальне регулювання щодо 

протидії кіберзлочинності на об’єктах критичної інфраструктури відсутнє. Слід 
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відзначити, щоправда, про існування підходу, запропонованого Д. Фідлером (D. 

Fidler), – щодо застосування до кібернетичних атак на об’єкти критичної 

інфраструктури положення Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим 

тероризмом від 15.12.1997 р. [211].  На нашу думку, за умов відсутності 

універсального акту про боротьбу з кіберзлочинністю таку можливість можна 

використати, однак щоправда, однієї такої міри у цьому випадку не достатньо. 

Удосконалення матеріально-правового регулювання відбувається й у сфері 

заборони кіберзлочинів, пов’язаних зі створенням та розповсюдженням 

нелегального контенту за допомогою ІКТ, так званих контентних злочинів. Згідно з 

п. 26, 31 Сальвадорської декларації 2010 р., ГА ООН наголосила на важливості 

попередження молодіжної злочинності, закликала громадянське суспільство  

включно із засобами масової інформації підтримувати зусилля, спрямовані 

відсторонити дітей та молодь від матеріалів, що можуть викликати зростання 

насилля і злочинності, особливо матеріалами, де відображаються та схвалюються 

акти насильства по відношенню до жінок і дітей [212].  

Заборона створення і розповсюдження забороненої інформації тісно пов’язана 

зі свободою висловлювання думок. Слід зазначити, що міжнародне право у сфері 

прав людини допускає необхідність криміналізації крайніх форм вираження думки 

(обмеженого числа), але, водночас, захищає інші їх форми. Тому встановлення 

кримінальних обмежень у сфері висловлення поглядів має відповідати вимогам  

пропорційності, доцільності та законності, а також бути об’єктивно необхідним для 

захисту прав і свобод інших людей, забезпечення правопорядку, законності та 

безпеки. Такі міри обмеження не повинні перевищувати рівень можливої шкоди, що 

може нанести неправомірна інформація та доступ до неї. 

Згідно із Всестороннім дослідженням проблеми кіберзлочинності та 

відповідних заходів з боку держав-членів міжнародного співтовариства і приватного 

сектору, у тих випадках, коли в одній країні зміст даних вважається незаконним, а в 

іншій країні його виробництво і розповсюдження дозволені, державам доведеться 

зосередити увагу на заходах кримінального правосуддя щодо осіб, які здійснюють 

доступ до змісту даних в межах національної юрисдикції, а не до змісту даних, 
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виробленого за межами країни [62]. До шкідливої інформації можна віднести: 

дифамацію, неповагу, погрози, підбурювання до геноциду, ненависті, дискримінації, 

ворожнеч, насильства, тероризму і пропаганди війни, образи релігійних почуттів, 

непристойні матеріали, а також матерівли стосовно підриву державного устрою 

тощо. Однак, повного і вичерпного переліку забороненої інформації на сьогодні не 

існує. 

Однозначно забороненими є підбурювання до здійснення геноциду та 

пропаганда війни. А. В. Пазюк у своїй монографії «Міжнародне інформаційне 

право» розглядає таку інформацію як заборонену відповідно до зобов’язань erga 

omnes [213, с. 163]. Дійсно, Конвенцією про попередження злочину геноциду і 

покарання за нього, а також Статутом Міжнародного кримінального суду 

забороняється підбурювання до здійснювання геноциду. Ст. 25(3)(е) Статуту МКС 

встановлено, що публічне підбурювання створює або суттєво підвищує ризик 

вчинення неконтрольованого масового злочину проти членів групи, на яку 

здійснюється напад [90]. Оскільки суб’єкт звертається до значної кількості 

невизначених осіб, він з самого початку не може контролювати розвиток подій [89, 

с. 383]. Наприклад, до смертної кари за злочинне переслідування був засуджений під 

час Нюрбергського процесу Юліус Штрейхер, редактор нацистської газети «Der 

Sturmer», який упродовж багатьох років  у своїх статтях неоднозначно закликав до 

«знищення єврейської раси». Під час подій у Руанді 1994 р. екстремісти хуту 

встановили контроль над радіостанціями та використовували їх для проведення 

виключно ефективної компанії з розпалювання ненависті щодо тутсі. 

Слід зазначити, що публічне підбурювання означає заклик, здійснений у 

громадському місці чи за допомогою засобу, який звертається до громадськості. 

Подібний заклик повинен бути умисно та усвідомлено скерований до 

неіндивідуалізованої аудиторії і, таким чином, створюває чи посилює небезпеку 

неконтрольованого здійснення злочину. Саме такі можливості 

неіндивідуалізованого звернення до громадськості надають ІКТ, зокрема соціальні 

мережі.  
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У цьому контексті важливим є приклад депортації ісламської релігійної 

общини із Об’єднаної республіки М’янма. Згідно з доповіддю незалежної 

міжнародної місії з виявлення фактів у М'янмі,  було встановлено ряд ознак злочину 

геноциду. У п. 73 цієї доповіді зазначено: «Роль соціальних мереж є значною. 

Facebook став корисним інструментом для тих, хто прагне поширювати ненависть, 

особливо там, де Facebook і є Інтернет». Крім цього, місія відзначила повільну і 

неефективну реакцію соціальної мережі, а також її неспроможність надати 

інформацію щодо розповсюдження ненависті [214]. Питання про роль Інтернету в 

розповсюджені забороненого контенту відзначається у Німеччині, де було прийнято 

закон про відповідальність за заклики до ненависті, «фейкові новини», а також іншу 

нелегальну інформацію [215]. 

У результаті збільшення ролі посередників (соціальних мереж, пошукових 

ресурсів та ін.) у процесі поширення інформації в рамках РЄ та ЄС існують 

ініціативи щодо визнання таких акторів як регуляторів. Так, відповідно до 

Рекомендації Комітету міністрів держав-членів РЄ про роль та відповідальність 

інтернет-посередників, визначається, що компанії, які здійснюють передачу 

інформаційних даних з можливістю їх  редагування, повинні нести відповідальність 

за розповсюдження забороненого контенту [216].  Як стверджує представниця 

International Media Support А. Черевко, в рамках Європейської Комісії також 

розглядається рішення про встановлення часових рамок (однієї години) для 

знищення незаконної інформації за запитом влади, а у випадку невиконання – 

значних штрафів [217].  

Зростання відповідальності інтернет-провайдерів та ІТ-компаній у сфері 

розповсюдження забороненої інформації вважаємо позитивним явищем, 

враховуючи принцип мульстейкхолдеризму. З іншого боку, підвищення державного 

регулювання зазначеної сфери призводить до поширення цензури, блокування і 

заборони окремих інтернет-ресурсів. Однак, слід врахувати, що можливості 

державного регулювання цифрового контенту є обмеженими. Як стверджує, 

М.Тульєв, член Інтернет-асоціації України, державне регулювання контенту в 

Інтернеті не може бути ефективним з огляду на такі причини: 1) неможливо 
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повністю знищити чи заблокувати певну інформацію, у випадку, коли користувач її 

шукає (щодо дитячої порнографії, тероризму тощо); 2) можна обмежити поширення 

певної інформації, але не можна повністю заборонити до неї доступ; 3) коли це 

призводить до цензури, що впливає на баланс суспільної думки; 4) коли побудована 

система легко змінює критерії блокувань; 5) коли таке регулювання перетвориться 

на джерело зловживань [218]. 

3. Встановлення інституційних засад міжнародної співпраці та 

нарощування потенціалу (capacity building) у сфері протидії кібернетичним 

злочинам. Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з кіберзлочинністю на 

постійній основі здійснюється в рамках різних міжнародних організацій. 

Вибудовування дієвої інституційної системи міжнародної співпраці щодо боротьби з 

кіберзлочинністю є важливим напрямом регулювання визначеної сфери. Більшість 

міжнародних організацій створюють окремі підрозділи для забезпечення 

співробітництва держав у протидії кіберзлочинності. Внаслідок такого 

безсистемного формування різних інституцій  часто відбувається дублювання 

функцій і повноважень, а з іншого боку, ефективність діяльності такого 

неузгодженого механізму знижується. Розглянемо існуючі механізми 

співробітництва держав для протидії кіберзлочинності більш детально. 

Центральне місце у зазначеному механізмі посідає Організація Об'єднаних 

Націй, зокрема Генеральна Асамблея, Економічна і Соціальна Рада, Секретаріат 

ООН, а також спеціалізовані установи. Спеціальні функції щодо боротьби з 

високотехнологічними злочинами покладені на Управління ООН з наркотиків та 

злочинності (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), у рамках якого 

здійснюється Глобальна програма з кіберзлочинності (Global Program on Cybercrime 

– GPC), а також функціонує Міжурядова експертна група відкритого складу з 

кіберзлочинності (Open-ended Intergovernmental Expert Group on Cybercrime). 

UNODC сприяє довгостроковому і стійкому нарощуванню потенціалу в боротьбі з 

кіберзлочинністю шляхом підтримки національних структур і дій.  

Іншим інституційним механізмом ООН є Комісія з попередження злочинності 

і кримінального правосуддя (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – 
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CCPCJ), створена на основі Резолюції ЕКОСОР 1992/1. Комісія здійснює  

координуючі функції, а також готує проведення Конгресів ООН із попередження 

злочинності та кримінального правосуддя, проте спеціалізованих функцій у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю не виконує. 

Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union – 

ITU) як спеціалізована установа в системі Організації Об’єднаних Націй відіграє 

провідну роль у сфері стандартизації та розвитку електрозв’язку, а також у питаннях 

кібербезпеки. Серед іншої діяльності ІТU є провідною організацією Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства (World Summit on the Information Society 

– WSIS), яка проходила в два етапи: у Швейцарії (2003 р.) і в Тунісі (2005 р.). 

Відповідно до цієї зустрічі на ITU було покладено керівництво Напрямом діяльності 

С5 щодо зміцнення довіри і безпеки у сфері використання ІКТ [219; 220]. В 

результаті, у 2007 р. було розпочато Глобальну програму кібербезпеки ITU (Global 

Cybersecurity Agenda – GCA) [221]. Зазначена програма заснована на п’яти 

«стовпах», що відображають компетенцію цієї організації у сфері протидії 

кіберзлочинності: юридичні заходи, технічні та процедурні заходи, організаційні 

структури, нарощування потенціалу та міжнародне співробітництво. Для підготовки 

плану щодо реалізації GCA було створено Групу експертів на високому рівні (High-

Level Experts Group – HLEG), до якої увійшли фахівці різного географічного і 

предметного спрямування (спеціалісти з кібербезпеки, включаючи представників 

урядів держав-членів МСЕ, індустрії, регіональних та міжнародних організацій, 

дослідницьких та академічних установ) з метою якнайбільш повно забезпечити 

мультистейкходеризм. 

У грудні 2008 р. ITU та Європейський Союз (European Union – EU) розпочали 

три проекти у країнах АКТ (Африки, Карибського і Тихоокеанського регіону), 

спрямовані на створення і гармонізацію політики та законодавства у сфері ІКТ 

шляхом проведення освітніх заходів (HIPCAR, HIPSSA та ICB4PA C). Окрім цього, 

під егідою ITU розробляються регіональні кібернетичні підрозділи ALERT (Applied 

Learning for Emergency Response Teams), що слугують центрами обміну 

інформацією та обговорення поточних питань кібербезпеки, а також забезпечують 
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практичні заходи для національних груп з реагування на комп’ютерні інциденти 

(CIRT). У 2018 р. було проведено п’ять центрів: AMS (Аргентина, 04-08.06.2018 р.); 

СНД (Азербайджан, 03-07.09.2018 р.); AFR (Кот-д’Івуар, 01-05.10.2018 р.); EUR 

(Кіпр, 26-30.11.2018 р.); ARB (Кувейт, 21-25.10.2018 р.). Окрім цього, 

опосередковано міжнародна співпраця держав щодо протидії кіберзлочинності 

здійснюється в рамках інших спеціалізованих установ ООН, зокрема: ЮНЕСКО, 

ІКАО, ЮНІСЕФ, ВОІВ та ін. Так наприклад, ЮНЕСКО була розроблена концепція 

«Універсальності Інтернету», що відображає позицію організації в межах її мандату 

стосовно питань, пов’язаних з Інтернетом, на період до 2021 р. [222]. 

Безпосередній і важливий внесок у налагодження міжнародної співпраці щодо 

боротьби з високотехнологічною злочинністю здійснює Міжнародна організація 

кримінальної поліції (International Criminal Police Organization – INTERPOL). Ця 

організація вживає різноманітних заходів для підтримки держав-учасниць у 

боротьбі з кіберзлочинністю. INTERPOL реалізує підтримку розслідувань, а також 

надає технічну допомогу, рекомендації щодо найкращих практик розслідувань та 

проводить тренування. В рамках INTERPOL функціонує Глобальна група експертів 

з кіберзлочинності, до складу якої входять фахівці різноманітних напрямів боротьби 

з високотехнологічною злочинністю. Відповідно до Глобального комплексу 

інновацій Інтерполу (Interpol Global Complex for Innovation – IGCI), організація 

здійснює координацію транснаціональних розслідувань та операції проти 

кіберзлочинності (наприклад, такі, як: Unmask (2012 p.), Strikeback (2014 p.), Aces 

(2015 р.), Simba botnet (2015 p.), Singapore (2017 p.)). Центр Кібер Ф’южн (Cyber 

Fusion Centre – CFC) об’єднує фахівців правоохоронних органів та ІТ-галузі з метою 

забезпечення розвідувальної діяльності. Крім цього, в рамках INTERPOL 

функціонує лабораторія цифрової криміналістики та окремі робочі групи щодо видів 

кіберзлочинів. 

Наступний сегмент у системі міжнародного співробітництва держав у протидії 

кібернетичним злочинам становлять регіональні організації. Провідну роль у ньому 

здійснює Рада Європи (Council of Europe – РЄ). Проблематика боротьби з 

високотехнологічною злочинністю є одним із напрямів діяльності РЄ починаючи з 
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1976 р. У 1995 р. Європейським комітетом з проблем злочинності (European 

Committee on Crime Problems – CDPC) було створено Комітет по боротьбі з 

кіберзлочинністю. А разом із ухваленням Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність було утворено Комітет з Конвенції про кіберзлочинність 

(Cybercrime Convention Committee – T-CY). На виконання зазначеної угоди в рамках 

РЄ було створено декілька додаткових механізмів сприяння співробітництву, а 

також нарощуванню потенціалу.  Зокрема, у квітні 2014 р. сформовано Офіс з 

програми кіберзлочинності (С-PROC), а у 2013 р. розпочався спільний проект РЄ та 

ЄС  Глобальні дії з кіберзлочинності (GLACY). 

У рамках Європейського Союзу у 2000 р. було прийнято всеохоплюючий 

«План дій Електронна Європа», а норми матеріального права ЄС гармонізовані за 

допомогою цілого ряду директив [223; 224; 225]. Стратегія кібербезпеки 

Європейського Союзу, ухвалена в лютому 2013 р. з метою нарощування 

потужностей для попередження кіберзагроз, включаючи кіберзлочинність та 

кібертероризм. Боротьба з високотехнологічними злочинами є одним із основних 

пріоритетів у діяльності Європейського поліцейського управління (European Police 

Office – Europol) [226]. У 2013 р. Європолом був створений Європейський центр 

проти кіберзлочинності (European Cybercrime Centre – EC3) з метою посилення 

реакції правоохоронних органів на кіберзлочинність в ЄС і захист європейських 

громадян, бізнесу та урядів. 

Щороку EC3 видає Оцінку загрози організованої злочинності в Інтернеті 

(Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA), що визначає пріоритети 

діяльності Оперативного плану дій EMPACT у сфері кіберзлочину, який є основною 

темою цього року. EC3 також організовує діяльність Об'єднаної робочої групи з 

боротьби проти кіберзлочинності (Joint Cybercrime Action Taskforce – J-CAT). Її 

місія полягає в тому, щоб керувати інтегрованими, узгодженими діями проти 

основних загроз кіберзлочинності через транскордонні розслідування та операції з 

боку своїх партнерів. 

Крім ЄС, подібні інституції у сфері боротьби з кіберзлочинністю були 

створені і в інших регіональних організаціях. Наприклад, у 1999 р. у рамках 
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Організації американських держав (міністри юстиції та міністри або генеральні 

прокурори держав американського континенту – REMJA) було створено міжурядову 

групу експертів з кіберзлочинності, Секретаріат міжамериканського комітету з 

боротьби з кіберзлочинністю (СІСТЕ), Міжамериканську комісію електрозв’язку 

(СIТЕL), а також робочу групу з кіберзлочинності та Глобальну міжамериканську 

стратегію з кібербезпеки [227]. Для порівняння, механізм співробітництва держав у 

виконанні положень Угоди ШОС полягає у визначенні компетентних органів та 

каналів прямого обміну інформацією на національному рівні, а також проведенні на 

регулярній основі у кожному півріччі консультацій уповноважених представників 

(ст. 5) [66].  

Таким чином, у результаті діяльності інституційного механізму міжнародної 

співпраці держав у боротьбі з кіберзлочинністю здійснюються спільні заходи щодо 

протидії високотехнологічним злочинам, а також нарощування потужностей у 

визначеній сфері. Такі дії надають можливості адаптувати національні 

законодавства окремих держав до міжнародних, а також приєднатись до існуючих 

нормативних та інституційних механізмів. З іншого боку, основними напрямами 

нарощування потенціалу щодо протидії кіберзлочинності можуть бути: розроблення 

політики і стратегій у сфері кіберзлочинності; розроблення ефективного 

законодавства про боротьбу з кіберзлочинністю; створення спеціальних підрозділів 

протидії кіберзлочинності; навчання державних органів і персоналу з питань 

кіберзлочинності; сприяння співробітництву між державами і приватним сектором; 

розвиток міждержавного співробітництва [188]. Слід наголосити, що більшість 

функцій щодо міжнародного співробітництва у протидії кіберзлочинності 

дублюються у різних інституціях. Їхнє паралельне здійснення, на нашу думку, 

призводить до значної фрагментації і неоднорідності досліджуваної сфери 

правового регулювання.  

Отже, в процесі проведеного дослідження доходимо до таких висновків. 

Матеріально-правові норми становлять окрему частину структури інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. За 

допомогою цих норм встановлюються загальні засади  міжнародно-правового 
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співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю, криміналізація окремих 

видів протиправних діянь, а також визначення інституційних засад міжнародної 

співпраці та нарощування потенціалу (capacity building) у сфері протидії 

кібернетичним злочинам.  

Інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю підпорядковується основним принципам права, що беззаперечно 

поширюють свою дію у кіберпросторі. Таким чином існує узгодженість 

міжнародних норм протидії кіберзлочинності з основними принципами 

міжнародного права. З іншого боку, об’єктивно можна стверджувати про 

формування системи спеціальних принципів досліджуваного інституту. Так, до них 

потрібно віднести:  

- принцип технічної нейтральності, що означає рівнозначну оцінку технологій у 

системі боротьби з кіберзлочинністю, забороняючи серед них будь-який пріоритет; 

- принцип мультистейкходеризму (або державно-приватного партнерства), що 

означає залучення до протидії кіберзлочинності усіх зацікавлених сторін, у тому 

числі недержавних; 

- принцип еквівалентності прав людини онлайн та офлайн, що означає 

обов’язковість захисту прав людини у кіберпросторі нарівні з фізичним простором, 

в тому числі у боротьбі з кіберзлочинністю.  

Високотехнологічна злочинність у майбутньому буде пов’язана з такими 

новаціями, як штучний інтелект (Artificial intelligence), хмарні технології (Cloud 

Technology), Інтернет речей (Internet of Things, далі - IoT), Датаґрід (Data grid), 

технології розподілених баз даних (Distributed Ledger Technology, далі – DLT) та 

Блокчейн (Block chain). Наприклад, Інтернет речей – як явище, засноване на вершині 

існуючої інфраструктури Інернету, значно розширює віртуальне середовище 

можливостей для кіберзлочинців. Зростає кількість підключень і вузлів, що існують 

одночасно в усьому світі, контроль за якими фактично зменшується. Таким чином, 

IoT разом з іншими ІКТ виступає як засіб здійснення високотехнологічної 

злочинності або об’єкт злочинних посягань. Окрім цього, зростають можливості для 

приховування злочинів, скоєних за допомогою ІоТ. На прикладі технології 
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Інтернету речей було встановлено, що інноваційні технології за загальним правилом 

підпадають під сферу дії чинних міжнародних угод про кіберзлочинність. Разом із 

цим, спеціального нормативного регулювання не передбачається.  

Оскільки розвиток безпеки для інноваційних технологій, до яких відноситься 

зокрема Інтернет речей, є важливим елементом побудови превентивної системи 

кіберзлочинності, пропонуємо удосконалити існуюче матеріально-правове 

регулювання міжнародної протидії кіберзлочинності за рахунок включення 

положень про «емерджентні технології». Внаслідок цього, сфера дії міжнародно-

правового співробітництва держав у боротьбі з кібернетичною злочинністю буде 

поширюватиметься на будь-які інноваційні технології. Це твердження має бути 

формалізованим у загальну норму, що додатково буде тлумачитись спеціально 

визначеним органом, на кшталт Комітету T-CY, відповідно до Конвенції про 

кіберзлочинність Ради Європи. 

Розвиток кібернетичних злочинів, зокрема приклад вірусної атаки 

«WannaCry», підтверджують, що злочинні дії у кіберпросторі можуть нанести 

серйозну шкоду об’єктам критичної інфраструктури. Захист таких об’єктів 

передбачається в рамках концепцій національної безпеки, а також боротьби з 

тероризмом.  Спеціальне регулювання протидії кіберзлочинності на об’єктах 

критичної інфраструктури встановлюється лише окремими міжнародними угодами. 

При цьому визначення об’єктів критичної інфраструктури та міри відповідальності 

за кібернетичні дії, що наносять шкоду таким об’єктам, повністю залишається на  

розсуд держав. Вважаємо, можливості застосування Міжнародної конвенції про 

боротьбу з бомбовим тероризмом від 15.12.1997 р. до кібернетичних злочинів на 

об’єктах критичної інфраструктури – тимчасовим заходом. В універсальній 

конвенції про кіберзлочинність має бути передбачена додаткова криміналізація 

діянь, які можуть завдати значну шкоду зазначеним об’єктам, а також посилення 

міри відповідальності за них.  

Удосконалення матеріальних норм інституту міжнародно-правової протидії 

кіберзлочинності відбувається стосовно злочинів, пов’язаних з нелегальним 

контентом. Через тісний взаємозв’язок заборони створення і розповсюдження 
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незаконної інформації та прав людини, допустимою є криміналізація виключно 

крайніх форм вираження поглядів, що обов’язково повинно відповідати вимогам 

пропорційності, доцільності та законності. Така заборона також має бути об’єктивно 

обумовленою потребами захисту прав людини, забезпечення правопорядку, 

законності та безпеки. Міри встановленої відповідальності за поширення 

забороненої інформації не можуть перевищувати рівень потенційної шкоди, яку 

можуть нанести такі дані та доступ до них. Вичерпного переліку інформації, що є 

незаконною, чинними міжнародними угодами не встановлено. Сучасним 

міжнародним правом криміналізуються лише схвалювання або виправдання 

геноциду чи інших злочинів проти людства та пропаганда війни, що становлять 

зобов’язання erga omnes, а також будь-які діяння щодо дитячої порнографії і 

расистського чи ксенофобного матеріалу. Вважаємо позитивною тенденцію до 

посилення відповідальності посередників (таких як соціальні мережі та пошукові 

ресурси), які здійснюють контроль і можуть впливати на зміст поширюваної 

інформації.  

Для реалізації спільної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, а також 

нарощування потенціалу, держави активізували співпрацю в рамках багатьох 

інституційних механізмів, як універсальних, так і регіональних.  Однак, слід 

зазначити, що компетенції таких установ переважно дублюються. Вважаємо, що 

внаслідок цього ефективність міжнародного співробітництва держав щодо протидії 

кіберзлочинності неминуче знижується. Більше того, інституційні механізми у сфері 

боротьби з високотехнологічною злочинністю створюються за відсутності достатніх 

конвенційних механізмів, в першу чергу універсального міжнародного договору про 

кіберзлочинність. Як наслідок, у нових регіонах відбувається або формування 

додаткових центрів боротьби з кібернетичними злочинами, або штучне поширення 

діяльності існуючих. 
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2.3. Уніфікація процесуальних норм виявлення і розслідування 

кіберзлочинності 

Важливим структурним елементом системи міжнародно-правової протидії 

кіберзлочинності є зближення національних кримінально-процесуальних 

законодавств, спрямованих на забезпечення процесуальних дій при розслідуванні 

кібернетичних злочинів, а також міжнародна співпраця у кримінально-

процесуальній діяльності.  

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального процесу, як стверджує 

А.Г. Волеводз, означає діяльність, що здійснюється органом дізнання, слідчим, 

прокурором і судом відповідно до вимог законодавства, яке регулює кримінальне 

судочинство, погоджену з відповідними органами та посадовими особами іноземних 

країн і міжнародними організаціями щодо отримання і надання допомоги в 

досудовому розгляді, а також щожо вживання інших заходів, необхідних для 

правильного вирішення кримінальних справ [228, c. 30]. Безпосередній зміст 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу становить отримання 

і надання допомоги в досудовому розгляді, а також щодо вживання інших заходів, 

необхідних для правильного вирішення кримінальних справ. 

Процесуальне право традиційно визнається виключною сферою національного 

регулювання. При проведенні розслідувань представники уповноважених органів 

повинні, крім професійної підготовки і необхідних технічних засобів, забезпечити 

процесуальні документи, на підставі яких вони зможуть здійснювати заходи, 

необхідні для виявлення правопорушника і збирання доказів. Однак проведення 

таких дій у процесі розслідування кіберзлочинів пов’язані з багатьма труднощами. 

Зокрема, це стосується нових методів розслідування, а також транскордонності 

високотехнологічної злочинності. Якщо правопорушник перебував у іншій державі, 

використовує послуги анонімного зв’язку, а також різні термінали доступу, 

традиційних процесуальних дій буде недостатньо. В.В. Коваленко розглядає 

здійснення процесуальних дій у сфері кіберзлочинності на основі взаємодії органів 

внутрішніх справ. Зазначену взаємодію вчений визначає як концентрацію, при 

дотриманні вимог чинного законодавства, сил, засобів і методів для досягнення 
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поставленої мети, здійснення спільних заходів, визначення тактичних прийомів або 

їх комбінацій, які найефективніше забезпечують виконання силами і засобами, що є 

в розпорядженні суб’єкта взаємодії [18, с. 519]. Кожен суб’єкт повинен діяти 

відповідно до своєї компетенції в межах чинного законодавства.  

Концептуальна проблема процесуальної частини інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю полягає у 

розмежуванні юрисдикцій держав. Поняття юрисдикції першочергово пов’язане із 

поняттям територіального верховенства, згідно з яким і визначається, право якої 

держави повинно застосовуватися для врегулювання тих чи інших відносин. Однак, 

в умовах віртуального середовища такі категорії, як територія, місце, кордон, 

практично позбавлені реального змісту [16, с. 286]. З одного боку, відбувається 

збагачення традиційної концепції суверенітету віртуальною складовою, яка 

проявляється у праві держави на формування та здійснення національної політики 

щодо врегулювання відносин, які виникають у кіберпросторі, забезпечення розвитку 

і функціонування віртуального співтовариства, а також нейтралізації негативних 

наслідків функціонування кіберпростору [229, с. 40]. З іншого боку, в доктрині 

існують підходи щодо розмежування суверенних прав держав шляхом визначення 

відповідного правового режиму кібернетичного простору: 

- визнання його міжнародною територією res communis (territorium communis 

omnium), правове регулювання якої буде відбуватись згідно із нормами 

міжнародного права; 

- визнання його територією зі змішаним правовим режимом, що буде 

визначатись поєднанням як норм національного, так і норм міжнародного права; 

- віднесення його в окремих випадках до державної території з відповідним 

національним регулюванням. 

Проблема визначення юрисдикцій держав у кіберпросторі становить загальну 

теоретичну і практичну невизначеність міжнародного (транснаціонального) 

кіберправа [213]. У рамках інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю це питання вирішується екстериторіально, на основі 

окремих критеріїв. У законодавстві багатьох країн знайшла відображення ідея про 
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те, що для визнання територіальної юрисдикції держави в межах її території має 

бути скоєно не обов'язково «весь» злочин. Територіальна прив'язка може бути 

проведена щодо елементів або наслідків діяння, а також місця знаходження 

комп'ютерних систем або даних, що використовуються для вчинення злочину. У разі 

виникнення юрисдикційних конфліктів вони зазвичай вирішуються за допомогою 

проведення між країнами офіційних і неофіційних консультацій [63]. Сучасна 

кримінально-процесуальна практика держав не свідчать про будь-яку потребу в 

додаткових формах юрисдикції щодо умовного виміру «кіберпростору». Навпаки, 

форми юрисдикції за територіальною ознакою і на основі громадянства майже 

завжди здатні забезпечити достатній зв'язок між кіберзлочинами і хоча б однією 

державою.  

Згідно з положеннями ст. 22 Конвенції РЄ кожна держава вживає необхідних 

заходів для встановлення юрисдикції стосовно злочинів, визначених угодою, у 

випадках, коли таке правопорушення вчинене: на її території; на борту судна, на 

якому розміщено прапор цієї сторони; на борту літака, зареєстрованого, відповідно 

до законодавства цієї держави; одним з її громадян, якщо таке правопорушення 

карається кримінальним законодавством у місці його вчинення, або  якщо 

правопорушення вчинено поза межами територіальної юрисдикції будь-якої 

держави [63]. У Конвенції ЛАГ питання юрисдикції регулюються ст. 30 

«Компетенція». Відповідно до неї, компетенція держави-учасниці встановлюється у 

тих самих випадках, що наведені вище, однак існує додаткова підстава: «якщо 

злочин впливає на найважливіші інтереси держави» [64]. Інші міжнародні договори 

не містять спеціальних положень про визначення юрисдикції щодо 

кіберзлочинності.   

Досить детальним дослідженням став Талліннський посібник з ведення 

кібервоєн, розроблений під керівництвом професора Майкла Шмітта та під егідою 

Центру НАТО з кібероборони. Незважаючи на те, що жодна держава не може 

самостійно розповсюдити власний суверенітет на кіберпростір, держави володіють 

суверенітетом, наприклад, щодо кібер-інфраструктури, яка перебуває на їх 

території. Така кібер-інфраструктура, з одного боку, є об’єктом правового 
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регулювання національних правових систем, а з іншого – користується захистом 

відповідної держави. Узагальнюючи, у Талліннському посібнику стверджується, що 

держави можуть здійснювати свою юрисдикцію щодо кібер-інфраструктури, 

розташованої на її території, осіб, учасників кіберактивності, а також 

екстериторіально згідно з нормами міжнародного права [130]. 

Крім проблеми визначення юрисдикції під час проведення кримінально-

процесуальних дій щодо кіберзлочинів постає ряд питань, пов’язаних з 

електронними доказами, які є нетиповими для традиційних кримінальних 

проваджень.  Особливостями електронних доказів є те, що вони існують у рамках 

ІКТ (комп’ютерів, їх систем та мереж), при цьому не маючи особливої фізичної 

форми. В «Гіді з електронних доказів РЄ» запропоновано таке визначення 

електронних доказів: «будь-яка накопичена, збережена або передана в цифровій 

формі інформація, необхідна для підтвердження чи заперечення факту, що є 

предметом судового розгляду» [230]. Крім цього, експерти виділили ряд особливих 

характеристик, притаманних електронним доказам:  

- непомітність, що означає можливість їх визначення лише фахівцями за 

допомогою спеціальних інструментів;  

- нестійкість, що означає значну можливість їх зміни або втрати від час 

звичайної експлуатації інформаційних приладів, а також через зовнішні фактори; 

- можливість їх копіювання необмежену кількість разів без відмінностей від 

оригіналу. 

З огляду на наведені ознаки слід розробити та впровадити особливі правила 

поводження з електронними даними, які дадуть можливість зберегти їх надійність, 

оскільки результат справи у багатьох випадках залежить від того, наскільки 

правильно зібрані та оброблені докази. Тому експерти у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю визначають загальні принципи поводження з електронними 

доказами, такі як: цілісність даних, документування процесу, експертна підтримка, 

належна підготовка та законність [230, c. 25]. 

Існує також складність щодо ідентифікації суб’єкта, який контролює необхідні 

дані. Після того, як встановлено місце перебування злочинця, потрібно визначити, 
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де саме перебувають необхідні електронні докази. Переважно незрозуміло, 

юрисдикція якої держави поширюється на відповідні дані. Як зазначається в «Гіді з 

електронних доказів РЄ», значна кількість держав продовжує електронні 

розслідування навіть у випадках, коли такі дії у фізичному світі могли би бути 

визнаними як порушення державного суверенітету [219, c. 30]. Наприклад, 

електронні розслідування за межами територіальної юрисдикції дозволені в Бельгії, 

Бразилії та Європейському Союзі. Однак, з іншого боку, окремі держави, наприклад 

РФ та Китай, забороняють іноземні пошуки в межах їх юрисдикції повністю, 

створюючи додаткові перешкоди у розслідуванні.  

Хоча «місцезнаходження» даних технічно може бути встановлено, воно 

набуває дедалі штучного характеру – аж до того, що навіть традиційні прохання про 

надання взаємної правової допомоги часто спрямовуватимуться до країни, де 

перебуває постачальник послуг, а не до країни, де фізично розташований центр 

даних. У цьому контексті особливо важливо наголосити на можливостях сучасних 

інноваційних технологій, у першу чергу хмарних (Сloud Technologies). Вони 

додатково ускладнюють розслідування та судове переслідування кіберзлочинів. 

Інформація, що переюбуває у «хмарах», – це дані, які постійно переміщуються з 

одного сервера до іншого, а тому легко змінюють місцезнаходження в різних 

державах. Крім того, дані в «хмарах» можуть бути продубльовані з причин безпеки 

та доступності, це означає, що їх можна знайти в декількох місцях одночасно на 

території однієї або декількох країн. У багатьох випадках навіть постачальник 

хмарних послуг не може точно знати, де розміщені запитувані дані в конкретний 

момент [231]. Проблема доступу до інформації, що міститься на хмарних носіях, 

становить теоретичну і практичну проблему, пошуком вирішення якої займаються 

фахівці більшості міжнародних організацій, у першу чергу РЄ, ЄС та ООН.  

Після визначення фізичного місцезнаходження даних уповноважені 

представники правоохоронних органів повинні здійснити запити згідно зі 

встановленою процедурою. Такі запити здійснюються на підставі дво- та 

багатосторонніх договорів про взаємну правову допомогу, а також регіональних 

угод про кіберзлочинність. На основі останніх відбувається формування нового 
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підходу про транскордонний доступ до даних. Так, правоохоронні органи можуть 

використовувати прямий доступ до екстериторіальних даних у тих випадках, коли 

слідчі застосовують існуюче «живе» підключення з пристрою підозрюваного або 

коли слідчі використовують отримане законним чином дозвіл на доступ до даних. 

Слідчі правоохоронних органів іноді можуть отримувати дані від 

екстратериторіальних постачальників послуг за допомогою неофіційного прямого 

запиту, хоча постачальники послуг зазвичай вимагають дотримання належної 

правової процедури. У відповідних положеннях про «транскордонний» доступ, що 

містяться в Конвенції про кіберзлочинності РЄ та Конвенції про злочини у сфері 

інформаційних технологій ЛАД, такі ситуації враховуються не повною мірою, 

оскільки акцент у них робиться на «згоду» особи, яка має право розкривати дані, і 

передбачається, що в момент доступу до даних або отримання даних місце їх 

перебування відоме. 

Концепція транскордонного доступ до інформації знаходить свій розвиток в 

нових законодавчих ініціативах США – Закон про роз’яснення законного 

закордонного використання даних [232] та ЄС – проектах Положення [233] і 

Директиви про електронні докази у кримінальних справах [234]. Обидва документи 

забезпечують правоохоронні органи новими інструментами отримання даних, що 

зберігаються за межами територіальних юрисдикцій для проведення кримінальних 

розслідувань. Закон США передбачає укладення додаткових двосторонніх угод про 

взаємну правову допомогу, на підставі яких компаніям видаватимуться ордери про 

надання необхідної інформації. Ініціатива стосовно електронних доказів ЄС 

встановлює більш жорстку процедуру та зобов’язує постачальників інтернет-послуг 

призначати свого законного представника хоча б в одній державі-учасниці ЄС. Ця 

особа повинна мати можливість обробляти та виконувати запити від органів влади 

будь-якої держави-члена з метою збереження або створення електронних даних для 

використання у кримінальних розслідуваннях, включаючи запити від органів 

держав-членів, де постачальник не здійснює підприємницьку діяльність. У разі 

відмови законного представника надати відповідь на запити правоохоронних 

органів до нього можуть застосовуватись примусові заходи і санкції. Крім цього, 
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пропонується створення двох механізмів – Європейського виробничого ордеру 

(European Production Order – ЕРО) та Європейського ордеру збереження (European 

Preservation Order – ЕРrО), на підставі яких ЄС зможе зобов’язати національних та 

іноземних інтернет-провайдерів зберігати і розкривати електронні дані. 

Водночас, варто зазначити, що відповідно до ст. 6 Угоди ШОС встановлено 

основні засади захисту інформації [66]. Так, держави-учасниці не зобов’язані 

надавати інформацію в рамках співробітництва, якщо розкриття таких даних може 

нанести шкоду національним інтересам, а також повинні забезпечити належний 

рівень захисту інформації, що передається. Крім цього, інформація не розкривається 

і не передається без письмової згоди сторони, що є джерелом цих даних. 

Співробітництво лише в рамках офіційних письмових державних запитів 

передбачається і Угодою СНД. А отже, існує принципова відмінність у механізмах 

співробітництва держав в рамках РЄ, ЄС, ЛАД з однієї сторони, та ШОС і СНД з 

іншого. Вважаємо, що відсутність консенсусу щодо транскордонного доступу до 

інформації не може бути причиною відмови від універсальної концепції 

кіберзлочинності. 

До інших проблем у сфері забезпечення ефективного міжнародного 

співробітництва в галузі кримінально-процесуального права можна віднести: 

розбіжності щодо сфери дії положень про співпрацю, які містяться в 

багатосторонніх або двосторонніх документах; відсутність зобов’язання надавати  

відповідь  протягом певного терміну; велика кількість неофіційних мереж 

правоохоронних органів, а також відмінності в гарантіях співпраці. За умов 

відсутності універсальної конвенції про кіберзлочинність зазначені проблеми 

вирішуються відповідно до загальних і спеціальних угод:  

1) універсальних багатосторонніх договорів з окремих питань 

кримінального процесу (наприклад, таких як, Мінімальні стандартні правила 

поводження з ув’язненими 1955 р. (ЕКОСОР), Кодекс поведінки посадовців з 

підтримання правопорядку 1979 р. (ГА ООН) тощо);  

2) регіональних багатосторонніх угод щодо кримінального процесу 

(наприклад, Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. і 
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додаткових протоколів до неї 1975 р. та 1978 р.; Європейської конвенції про взаємну 

допомогу в кримінальних справах 1959 р. і додаткового протоколу до неї 1978 р.; 

Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р.; Конвенції про відмивання, пошук, 

арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом 1990 р; Конвенції СНД 

про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах 1993 р. та 2002 р. тощо); 

3) багатосторонніх договорів про міжнародне співробітництво у боротьбі з 

кіберзлочинністю в рамках регіональних міжнародних організацій (Конвенції РЄ, 

Конвенції ЛАД, Угоди СНД, Угоди ШОС, Конвенції АС); 

4) двосторонніх угод про взаємну правову допомогу з кримінальних питань 

та екстрадицію. 

Отже, уніфікація процесуальних норм інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю здійснюється, насамперед, на 

основі договорів про взаємну правову допомогу. Такі договори можуть укладатись 

на двосторонній або багатосторонній основі з метою обміну інформацією і 

формування стандартів для реалізації національного кримінального законодавства. 

Екстериторіальні докази у справах про кіберзлочинність, а також взаємні 

можливості для юрисдикційних повноважень надаються саме на підставі договорів 

про взаємну допомогу. Однак, понад 60% держав не є учасниками будь-якого 

багатостороннього договору про кіберзлочинність [235]. Це означає, що вони не 

мають жодних міжнародно-правових зобов’язань щодо здійснення спеціальних 

слідчих повноважень чи включення необхідних положень до національних 

кримінальних законів щодо кібернетичних злочинів. Як зазначається UNODC: 

«механізми інформаційної співпраці можливі приблизно у двох третіх з числа всіх 

держав, які надають звіти» [235].   

Разом із тим слід зазначити, що дво- та багатосторонні договори, які 

регулюють загальні питання кримінального процесуального права, не передбачають 

необхідних спеціальних слідчих дій і повноважень щодо електронних доказів. Крім 

цього, механізми співпраці, встановлені такими угодами, є довготривалими і 

ускладненими. Наприклад, отримання відповіді на офіційний запит займає близько 
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місяця, тоді, як електронні докази є нестійкими і потребують миттєвого збирання і 

збереження.  

Оптимізації процесів надання взаємної правової допомоги, що стосуються 

електронних доказів, можуть сприяти такі нововведення, як включення модуля щодо 

електронних доказів у перероблену Програму складання запитів про надання 

взаємної правової допомоги Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків 

і злочинності. Разом із тим, правоохоронні органи можуть відчувати зростаючу 

потребу в знаходженні новаторських методів співпраці у сфері проведення 

транснаціональних розслідувань кіберзлочинів. Особливо важливою щодо цього  

може виявитися участь у координації підтримки транснаціональних розслідувань 

таких структур, як Глобальний інноваційний комплекс Інтерполу і Європейський 

центр із боротьби з кіберзлочинністю (ЕЦК) Європейського поліцейського 

управління (Європол). Інші форми й ініціативи, наприклад Глобальна конференція з 

кіберпростору, також надають країнам можливість розглядати інноваційні заходи 

реагування в сфері міжнародної співпраці в боротьбі з кіберзлочинністю [236]. 

Скорочені строки для надання відповіді на запити передбачаються також 

Конвенцією РЄ, Конвенцію ЛАД, а також Угодою СНД. Такі положення є 

позитивними і спрощують механізми збирання електронних доказів, однак їх 

застосування є можливим лише для держав-учасниць, у той час, як інші держави 

таких каналів фактично позбавлені. Хоча багато авторів визнають звичаєвий 

характер Конвенції РЄ, і таким чином можливість її використання широким колом 

держав, які не підписали угоду, проте є ряд держав, які категорично проти її 

ратифікації і застосування. Отже, відбувається розподіл держав на дві опозиційні 

групи, що також негативно впливає на міжнародне співробітництво у боротьбі з 

кіберзлочинністю.  

Розглянемо більш детально механізми співробітництва держав щодо 

кримінально-процесуальних питань, передбачені чинними міжнародними актами в 

сфері протидії кіберзлочинності. Конвенцією РЄ встановлені загальні засади, 

відповідно до яких держави-учасниці зобов’язуються надати власним 

правоохоронним органами повноваження, спрямовані на забезпечення електронних 
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доказів і підтримання ефективного міжнародного співробітництва. Статтею 14 

Конвенції передбачено, що ці повноваження можуть здійснюватися в рамках 

розслідування будь-яких видів правопорушень, не лише прямо передбачених 

положеннями угоди. Це означає, що встановлені процесуальні повноваження 

можуть використовуватись і в процесі розслідування інших, традиційних злочинів. 

Зважаючи на дедалі більше зближення віртуальної і фізичної сфер, такий підхід 

заслуговує на підтримку. Наприклад, використання електронних доказів, що 

містяться на мобільних телефонах чи інших ІКТ, є незамінними при розслідуванні 

терористичних злочинів, корупції, торгівлі наркотиками чи експлуатації дітей.  

У процесі створення Конвенції РЄ було визначено значні розбіжності у 

національних підходах щодо гарантій, особливо захисту обвинувачених, у різних 

кримінально-правових системах. Ст. 15 Конвенції РЄ заснована на тому принципі, 

що держави-учасниці застосовують умови та гарантії, які уже існують відповідно до 

внутрішнього законодавства. Разом із тим угода встановлює перелік мінімальних 

стандартів, таких як: Європейська конвенція про захист прав і основних свобод 

людини (1950 р.), МППГП (1966 р.) та інші міжнародні документи у сфері захисту 

прав людини.  Європейський суд з прав людини встановив більш точне визначення 

стандартів стосовно електронних розслідувань. Основними принципами 

прецедентного права, що можуть застосовуватись у процесі розслідувань 

кіберзлочинності, є такі положення: правова основа для необхідних слідчих 

інструментів повинна бути ефективною [237]; правова основа має бути однозначною 

стосовно даного питання [238]; юрисдикція правоохоронних органів повинна бути 

передбачуваною [237; 239]; нагляд за електронною комунікацією може бути 

виправданим лише в контексті серйозних правопорушень [240]. 

Відповідно до положень Конвенції РЄ регулювання процесу розслідування 

кіберзлочинів повинно здійснюватися згідно з національним законодавством 

держав-учасниць. Пропонується включити до національних законів норми щодо 

слідчих дій з урахуванням особливостей чутливих електронних доказів. З іншого 

боку, передбачається також створення нормативних засад щодо нових 

процесуальних дій, насамперед, негайного забезпечення збереженості отриманих 
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цифрових даних, в тому числі даних щодо руху інформації, які були згенеровані і 

збережені за допомогою комп’ютерної системи. Отже, основними процесуальними 

повноваженнями, які встановлені угодою є: 

1) оперативне забезпечення збереження комп'ютерних даних на 

національному (ст. 16) і міжнародному (ст. 29) рівнях, в тому числі часткове 

розкриття даних про рух інформації (ст. 17 і 30); 

2) пошук і арешт комп'ютерних даних (ст. 19); 

3) збір в режимі реального часу даних про рух інформації і перехоплення 

змісту даних на національно (ст. 20 і 21) і міжнародному (ст. 33 і 34) рівні; 

4) швидка взаємодопомога в забезпеченні доступу до даних, які 

зберігаються на території інших країн (ст. 31); 

5) транскордонний доступ до даних без згоди іншої сторони (ст. 32) [63]. 

Згідно з положенями ст. 35 Конвенції РЄ передбачено створення і 

функціонування цілодобової мережі уповноважених органів для надання негайної 

допомоги для розслідування і переслідування кіберзлочинів, а також збирання 

електронних доказів. Така допомога полягає у сприянні щодо надання технічних 

порад, збереження і збирання електронних даних (відповідно до ст. 29 і 30), надання 

юридичної інформації та встановлення місцезнаходження правопорушників. 

Важливими засадами функціонування мережі є залучення кваліфікованого 

персоналу і відповідного обладнання, а також цілодобовість функціонування. 

Уповноважені органи повинні терміново та ефективно здійснювати взаємну 

допомогу, а також за необхідності координувати з іншими державними органами. 

На думку Ш. Штольберга (Stein Stjolberg) положення ст. 26 – 35 Конвенції РЄ 

щодо процесуальних повноважень у протидії кіберзлочинності повністю дублюють 

можливості, які надає Інтерпол для держав-учасниць [114]. Так, зокрема, створення 

міжнародних цілодобових мереж контактних центрів для транснаціональних 

розслідувань у форматі 24/7 була вперше запропонована Групою восьми ще у 1997 

р. Як відзначається в пояснювальній доповіді до Конвенції РЄ, саме на основі 

мережі G8 створювалась концепція центрів 24/7 РЄ [241]. Такі центри наділені 

важливим потенціалом для прискорення міжнародної співпраці правоохоронних 
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органів у процесі розслідування кібернетичних злочинів. У результаті, починаючи з 

2015 р. у світі паралельно існують три цілодобові мережі: мережа для 

високотехнологічної злочинності 24/7 Великої вісімки; мережа 24/7 відповідно до 

Конвенції РЄ, а також Глобальна комунікаційна система поліції Інтерполу.  Названі 

системи не є ідентичними і є самостійними мережами, в яких містяться різні бази 

даних. Важливо зазначити, що найбільш поширеною є мережа Інтерполу, що 

передбачає існування відповідних центрів у більш ніж 190 країнах. У мережі 

Інтерполу також розміщено багато додаткової інформації щодо підозрюваних осіб і 

осіб, що перебувають у розшуку, вкрадених і загублених проїзних документів, 

викрадених транспортних засобів, відбитки пальців, профілі ДНК та інше. Система 

24/7 у рамках РЄ, тим не менш, є єдиним механізмом, заснованим відповідно до 

спеціального міжнародного договору. Крім цього, фактично при кожній інституції, 

зазначеній у попередньому підрозділі 2.2., створені власні центри обміну 

інформацією (Європол, ЄС, СНД, ОАД).  

Таким чином, з огляду на об’єктивну необхідність швидко обмінюватись 

оперативними даними держави починаючи з 1997 р. шукають ефективні канали для 

здійснення співпраці. Однак паралельне існування стількох механізмів, що по суті, 

повинні виконувати тотожні функції, з одного боку, свідчить про необхідність 

існування єдиної універсальної мережі центрів 24/7, а з іншого – підтверджує 

фрагментацію і неоднорідність існуючої міжнародної системи протидії 

кіберзлочинності.  

Важливим елементом у зближенні кримінально-процесуальних засобів в 

рамках Ради Європи є спільні проекти щодо навчання і підготовки фахівців 

правоохоронних органів. Серед них, насамперед, слід виділити: Проект стратегії 

навчання співробітників правоохоронних органів, підготовлений у рамках 

«CyberCrime @ IPA» [242]; Концепцію навчання суддів, підготовлену Радою 

Європи, а також навчальні матеріали, розроблені в рамках проекту «CyberCrime @ 

IPA»; Типове дослідження кримінальних грошових потоків в мережі Інтернет, 

підготовлене Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з 

відмивання грошей і фінансуванням тероризму (МАНІВЕЛ) і глобальним проектом 
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Ради Європи із боротьби з комп'ютерними злочинами; Рекомендації з організації 

співпраці між правоохоронними органами і постачальниками інтернет-послуг, 

прийняті в 2008 р. на конференції Ради Європи «Octopus»; Дослідження провідних 

практик спеціалізованих відділів із боротьби з комп'ютерними злочинами, 

підготовлене на основі гарантій щодо необхідності забезпечення прав людини (ст. 

15 Будапештської конвенції) у рамках проекту «CyberCrime @ IPA»; Спільноту 

«Octopus», що об'єднує сотні експертів із боротьби з комп'ютерними злочинами (як 

приватних осіб, так і представників від державних органів різних країн). 

Іншим прикладом уніфікації кримінально-процесуальних норм у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю є Конвенція ЛАД. Угодою передбачено окремий 

розділ, в якому містяться процесуальні норми (ст. 22 – 29) [64]. Цей договір також 

встановлює зобов’язання для держав визначити у національному законодавстві 

необхідні процедури з метою реалізації конвенції. Процесуальні норми поширюють 

свою дію щодо усіх злочинів, визначених у ст. 6 – 19 конвенції, а також будь-які 

інші правопорушення, розслідування яких пов’язане з електронними доказами. 

Подібно до Конвенції РЄ, Конвенція ЛАД передбачає такі процесуальні дії:  

1) оперативне зберігання даних (ст. 23); 

2) оперативне зберігання і часткове розкриття даних про відстеження 

користувачів (ст. 24); 

3) дозвіл на використання інформації (ст. 25); 

4) перевірка збереженої інформації (ст. 26); 

5) конфіскація збереженої інформації (ст. 27); 

6) оперативний збір даних про відстеження користувачів (ст. 28); 

7) перехоплення змісту інформації (ст. 29). 

Спеціальні норми, що встановлюють правила співпраці між державами-

учасницями та надання взаємної допомоги визначаються Розділом ІV «Правове і 

судове співробітництво». Надання правової допомоги між державами здійснюється 

за загальним правилом відповідно до двосторонніх договорів. Однак держави 

можуть застосовувати і положення Конвенції ЛАД. Особливо важливою є ст. 40, яка 

передбачає транскордонний доступ до інформації без погодження з державою 
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перебування [64]. Це правило, подібно до Конвенції РЄ, діє лише за двох 

передбачених обставин: по-перше, якщо така інформація є публічною, а по-друге, 

якщо необхідну інформацію добровільно і правомірно надає особа, яка має законні 

повноваження розкривати такі дані. 

Крім цього, важливо зазначити, що згідно з Конвенцією ЛАД всі процесуальні 

норми застосовуються на основі принципу «подвійної кримінальності» (dual 

criminality). Умова двостороннього (обопільного) визначення складу злочину відома 

з 1887 р., коли його вперше застосував німецький юрист Г. Ламмаш (H. Lammasch) 

[225]. Саме за рахунок використання цього принципу в процесі екстрадиції 

досягалась взаємність у практиці видачі обвинувачених осіб [244]. Більшість вчених 

підтверджують, що міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з 

злочинністю має грунтуватися на уніфікованих підходах до кваліфікації злочинної 

дії [245]. Тому принцип подвійної кримінальності проявляться у тому випадку, 

особа кваліфікується як злочинець, а її поведінка визнається незаконною у правових 

системах договірних сторін. Це означає, що одночасно дві договірні держави могли 

би  притягнути визначену особу до відповідальності за вчинену поведінку. На 

підставі цього можна стверджувати про ідентичне розуміння злочину для обох 

сторін, що проявляється у єдиній оцінці у національному законодавстві його ознак, 

як наприклад, суспільної небезпеки чи міри відповідальності. 

Принцип подвійності кримінальності встановлено і Конвенцією АС (п. 2 ст. 

28) [67]. Саме на його основі, згідно з угодою, держави мають право здійснювати 

взаємну правову допомогу. Крім цього, кримінально-процесуальні норми 

встановлені ст. 31 «Прийняття відповідних санкцій щодо ІКТ» Конвенції АС, а саме 

пунктом 3 «Процесуальне право». Порівняно з іншими міжнародними угодами про 

боротьбу з кіберзлочинністю, положення яких проаналізовані вище, Конвенція АС 

обмежує регулювання процесуальних питань лише пошуком доступу до частини або 

цілої комп’ютерної системи (п. а), копіюванням даних на комп’ютерний носій для 

вилучення (п. b), збереженням цілісності даних (п. d) та збором або записом даних у 

режиму реального часу (п. е). Транскордонний доступ до інформації без погодження 
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з державою перебування, а також створення окремої мережі 24/7 у Африканському 

Союзі не передбачено.  

Обмін інформацією в рамках цієї організації повинен здійснюватися за 

допомогою спеціально створених центрів – Групи реагування на комп’ютерні 

надзвичайні ситуації (Computer Emergency Response Team – CERT) або Групи 

реагування на інциденти комп’ютерної безпеки (Computer Security Incident Response 

Teams – CSIRT). Подібні центри координації реагування на кібернетичні загрози, 

створюються в усьому світі. Так, за даними МСЕ, сьогодні вони існують у 103 

країнах [246]. Уперше така група була створена після атаки комп’ютерного вірусу 

«Морріс» [247] Агентством передових оборонних дослідницьких проектів (DARPA) 

в університеті Carnegie Mellon в США (Пенсильванія). На термін CERT в США 

Координаційною групою СERT (CERT/CC) офіційно зареєстровано авторське право 

[248]. З 1992 р. ця модель була запозичена для Європи. Для позначення відповідних 

груп застосовуються додатково інші абревіатури: IRT – група реагування на 

інциденти; CIRT – група реагування на комп’ютерні інциденти; SERT – група 

оперативного реагування на інциденти безпеки. Вони можуть використовуватись як 

синоніми. Усіма цими термінами позначається група експертів у сфері ІТ-безпеки, 

що зобов’язується реагувати на інциденти комп’ютерної безпеки. Такі групи також 

надають необхідні сервіси для обробки інцидентів і підтримки своїх клієнтів у 

процесі відновлення після віднаходження вразливостей у інформаційних системах 

[249]. CIRT можуть утворюватися як на державному, так і на приватному рівнях. 

Сьогодні МСЕ, Інтерпол та інші міжнародні організації надають урядам допомогу у 

процесі формування національних груп реагування на комп’ютерні інциденти.  

 Окрім цього, важливе значення у процесі виявлення і розслідування 

кіберзлочинів здійснює Форум груп реагування на комп’ютерні інциденти (FIRST), 

створений під егідою Міжнародного союзу електрозв’язку. Саме в рамках нього 

відбувається оперативний (в режимі реального часу) обмін інформацією щодо 

виявлення уразливостей ІКТ а також окремі кіберінциденти.  

Отже, у процесі проведеного дослідження доходимо таких висновків. 

Кримінально-процесуальні норми є невід’ємною частиною інституту міжнародно-
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правового співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю. Сучасний стан 

розвитку останнього можна характеризувати як фрагментарний та неузгоджений.  

Виникнення кіберпростору як віртуального середовища, що існує 

екстериторіально, спричинило зміну Вестфальської системи, в тому числі й 

трансформацію інституту суверенітету. Оскільки в рамках кіберпростору не існує 

територіальних кордонів суверенних юрисдикцій держав, у доктрині сформувалось 

декілька підходів щодо створення нового правову режиму в кібернетичному 

просторі. Однак ця проблема у сфері боротьби з кіберзлочинністю була вирішена за 

рахунок застосування критеріїв місцезнаходження інформаційної інфраструктури, 

локалізації злочинної дії та наслідків, які вона спричинила, а також громадянства 

злочинця і постраждалої сторони. За умов виникнення спорів щодо юрисдикції, 

держави повинні вирішувати їх за допомогою консультацій. 

Широке розповсюдження ІКТ зумовило формування нового виду доказів, які 

існують у цифровій формі та не мають фізичної форми. Традиційні принципи і 

методи, що застосовуються в кримінальному процесі, не є достатніми для 

отримання й обробки особливих електронних доказів у кіберпросторі. Збираггя 

транскордонних електронних доказів є складним процесом, що потребує створення 

додаткових кримінально-процесуальних механізмів як у рамках національного 

законодавства, так і на міжнародному рівні.  

З іншого боку, використання електронних доказів сьогодні стає частиною 

кримінального процесу розслідування не лише кіберзлочинів,  а й будь-яких інших 

злочинних діянь. Тому положення міжнародних угод про співробітництво у сфері 

протидії кіберзлочинності є важливим фактором розвитку національних 

кримінально-процесуальних законодавств. Положення щодо процесуальних дій 

Конвенцій РЄ, ЛАД, АС та Угоди СНД фактично доповнюють існуючі дво- та 

багатосторонні угоди про взаємну правову допомогу.  

Проте в рамках існуючих угод у сфері боротьби з кіберзлочинністю існують 

значні відмінності. Основна суперечність стосується права держав на 

транскордонний доступ до даних, розміщених на іноземній території. Оскільки 

процедура здійснення офіційних запитів на підставі дво- та багатосторонніх угод 
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про взаємну допомогу є довготривалою (до 30 днів), а електронні докази чутливим, 

більшість держав визнає необхідність створення прискорених і спрощених 

механізмів отримання цифрових даних. Транскордонний доступ до інформації 

передбачений міжнародними актами в рамках РЄ, ЄС, ЛАД та АС. Держави – 

учасниці ШОС та СНД такого права не визнають. Як результат, між ними існує 

значне політичне і правове протистояння. Вважаємо, що проблема узгодження 

позицій держав і досягнення консенсусу щодо питань прямого доступу до 

екстериторіальних даних не повинна піддаватись ескалації. Вирішити цю проблему 

можна за рахунок формування загального правила у тексті Конвенції про 

кіберзлочинність та надання можливостей внесення застережень за ініціативою 

держав.  

Сучасні тенденції у формуванні законодавства щодо отримання доступу до 

даних, які перебувають поза межами території держави, свідчать про створення 

механізмів залучення посередників (провайдерів інтернет-послуг) до кримінального 

процесу як особи розпорядника. Таким чином, концепція транскордонного доступу 

до інформації отримує подальший розвиток і поширення.  

Значним ризиком у сфері кримінально-процесуального співробітництва 

держав є формування двох протилежних систем: держав, що здійснюють співпрацю 

з процесуальних питань розслідувань кіберзлочинів, зокрема щодо електронних 

доказів, а також держав, які перебувають поза такими механізмами. У цьому 

випадку лише частина держав визнаватиме взаємні повноваження і процедури у 

кіберпросторі, тоді як інші користуватимуться виключно традиційними режимами 

міжнародного співробітництва. З огляду на транскордонний характер 

кіберзлочинності, а також масштабність можливих спричинених нею негативних 

наслідків, така ситуація є загрозливою для міжнародної кібернетичної безпеки.  

Позитивним засобом щодо реалізації кримінально-процесуальних норм у 

сфері протидії кіберзлочинності є функціонування мереж у режимі 24/7, а також 

груп реагування на комп’ютерні інциденти CERT. Проте дублювання цих 

механізмів у рамках різних інституцій, на нашу думку, знижує їх ефективність. 
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Оптимальним вважаємо існування національних центрів CERT та єдиної 

універсальної мережі 24/7.  

 

 

Висновки до розділу 2 

Проведення дослідження інституту міжнародно-правового співробітництва у 

протидії кіберзлочинності в динаміці його розвитку надало можливість виокремити 

основні напрями удосконалення окресленої сфери. 

Кіберзлочини слід відрізняти від кібератак та кібервійни. Пропонуємо такі 

визначення зазначених термінів:  

Кібератака – це порушення прав і законних інтересів учасників кіберпростору 

за допомогою ІКТ, що здійснюються фізичними та юридичними особами за участі 

(сприяння, фінансування тощо) держав. За умови, якщо кібератака полягає у 

здійсненні діянь, передбачених кримінальним і міжнародним правом, такі дії 

можуть бути кваліфіковані як кіберзлочини, національні та міжнародні відповідно. 

Кібервійна – це значні, масштабні, цілеспрямовані та систематичні кібератаки 

із застосуванням кіберзброї, здійснювані збройними силами та/або спеціальними 

підрозділами держави проти суверенітету, територіальної цілісності, незалежності 

іншої держави та міжнародного миру і стабільності. Кібератаки, що не відповідають 

цим ознакам, але здійснюються державами проти прав та інтересів інших держав чи 

міжнародного співтовариства, можуть визнаватись недружними актами. 

У сучасній доктрині і практиці міжнародного права питання кваліфікації 

кібервійни залишається дискусійним. Існують підходи щодо обґрунтування 

застосування міжнародного гуманітарного та кримінального права. Найбільш 

виправданим, на наш погляд, є кваліфікація кібервійни як порушення Статуту ООН 

та застосування сили, а в окремих випадках – злочину агресії.    

Матеріально-правові норми інституту міжнародного співробітництва у 

боротьбі з кіберзлочинністю визначають спеціальні принципи такої співпраці,    

криміналізацію окремих видів протиправних діянь, а також інституційні механізми 

та нарощування потенціалу (capacity building). 
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Система міжнародної протидії кіберзлочинності заснована на принципах 

технічної нейтральності, мультистейкхолдеризму (державно-приватного 

партнерства), а також еквівалентності прав людини онлайн та офлайн. У 

майбутньому кібернетична злочинність буде пов’язана з використанням 

інноваційних технологій. Як було встановлено на прикладі Інтернету речей, новітні 

технології за загальним правилом входять до сфери дії чинних міжнародних угод 

про кіберзлочинність, але спеціального регулювання щодо них не передбачено. 

Пропонуємо формальне закріплення положення про «емерджентні технології» в 

текстах міжнародно-правових актів у сфері протидії кіберзлочинності. Насамперед 

це стосується майбутньої Конвенції ООН про боротьбу проти кібезлочинності, що 

також повинна передбачати додатковий орган на кшталт Комітету T-CY відповідно 

до Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи, який надаватиме уточнення щодо 

застосування угоди у конкретних змінених обставинах.  

Крім цього, в універсальному договорі про кіберзлочинність повинно бути 

враховано криміналізацію кібернетичних діянь, які завдають шкоди об’єктам 

критичної інфраструктури. З огляду на особливо високу суспільну небезпечність 

таких злочинів, міра відповідальності за їх вчинення порівняно з іншими 

кіберзлочинами повинна бути підвищеною. 

Розвиток міжнародної протидії кіберзлочинам, пов’язаним з нелегальним 

контентом, розвивається за рахунок залучення приватних посередників, які 

здійснюють контроль і можуть впливати на зміст поширюваної інформації 

(наприклад, соціальних мереж та пошукових ресурсів).    

Інституційні механізми міжнародно-правової співпраці держав у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю створені безсистемно за відсутності достатніх 

конвенційних механізмів. Як наслідок, їх діяльність є неузгодженою і 

фрагментарною, а повноваження часто дублюються. Для підвищення ефективності 

досліджуваного інституту необхідне створення централізованого органу на підставі 

універсальної конвенції та в рамках ООН з урахуванням існуючих інституцій.  

Невід’ємною частиною інституту міжнародно-правового співробітництва 

держав у боротьбі з кіберзлочинністю є кримінально-процесуальні норми. За 
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допомогою співпраці з кримінально процесуальних питань у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю встановлюються загальні підходи до визначення юрисдикції у 

кіберпросторі, визнання і використання чутливих електронних доказів, виконання 

процесуальних дій, зокрема щодо транскордонного доступу до інформації, а також 

визначаються канали зв’язку між державами.   

Проблема розподілу суверенних юрисдикцій держав у кіберпросторі 

вирішується за рахунок застосування критеріїв місцезнаходження інформаційної 

інфраструктури, локалізації злочинної дії та наслідків, які вона спричинила, а також 

громадянства злочинця і постраждалої сторони. 

Сфера кримінально-процесуального співробітництва держав і далі 

розширюватиметься. По-перше, традиційні методи і способи кримінального процесу 

не відповідають вимогам роботи з електронними доказами; по-друге, розслідування 

інших видів злочинів також потребує використання електронних доказів; по-третє,  

концепцію транскордонного доступу до інформації дедалі більше починає 

сприйматися.  

Серед негативних тенденцій слід відзначити формування двох протилежний 

систем: держав, що здійснюють співпрацю з процесуальних питань розслідувань 

кіберзлочинів, а також держав, які перебувають поза такими механізмами; 

складність у досягненні консенсусу з питання транснаціонального доступу до 

інформації, а також паралельне створення каналів, передбачених для оперативного 

реагування на кіберзлочини і передачі даних щодо них.  

Вирішення цих проблем можливе за рахунок створення Конвенції ООН про 

боротьбу проти кібезлочинності, із включенням загального положення про 

транскордонних доступ до інформації і можливістю внесення застережень до нього. 

Крім цього, універсальна мережа 24/7 повинна існувати в рамках централізованого 

органу ООН. 
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РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ ПРОТИДІЇ 

КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ  

 

3.1. Аналіз правових та інституційних основ протидії кіберзлочинності в 

Україні 

За офіційними даними кіберполіції України щорічно кількість виявлених 

кіберзлочинів збільшується в середньому на 2500 випадків. У 2017 р. офіційно 

розслідувались близько 7000 кримінальних проваджень, пов’язаних з «цифровим» 

світом, із яких 4500 – виключно кіберзлочини. До суду було направлено 

обвинувачення щодо 726 фігурантів [250; 251]. Згідно з дослідженням «Глобальний 

індекс кібербезпеки (Global Cybersecurity Index)», яке щорічно проводиться 

Міжнародним союзом електрозв’язку, у 2017 р. Україна зайняла 59-те місце із 193 

можливих [252]. Рівень кібербезпеки оцінювався за такими п’ятьма показниками, як: 

законодавство, технічна база, методологія, нарощування потенціалу та розвиток 

співпраці.   

Необхідність удосконалення національної системи протидії кіберзлочинності 

обґрунтовується рядом причин. По-перше, наразі практично усі державні та 

недержавні процеси відбуваються автоматизовано за рахунок ІКТ. По-друге, в 

умовах неоголошеної війни, у якій Україна вимушена брати участь, віртуальний 

простір є одним із фронтів, у якому постійно здійснюються кібернетичні атаки. По-

третє, незважаючи на прогресивні зміни, в національному законодавстві України є 

ряд прогалин та колізій, які потрібно усунути. Отже, аналіз правових та 

інституційних засад протидії кіберзлочинності в Україні є актуальним і важливим.  

 Розглянемо національне законодавство у сфері боротьби з кібернетичною 

злочинністю детальніше. Такий аналіз необхідно здійснювати з урахуванням 

динаміки розвитку правового регулювання визначеної сфери в Україні. Зокрема, 

С.А. Буяджи у своєму дисертаційному дослідженні виділяє три основні тенденції 

удосконалення вітчизняного законодавства про кіберзлочинність, серед яких: 1) 

тенденція розвитку національної нормативно-правової і термінологічної бази у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю в Україні; 2) тенденція посилення міжнародного 
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співробітництва у визначеній сфері; 3) тенденція підвищення державного контролю 

в мережі Інтернет [253, c 145].  

Нормативну базу боротьби з кіберзлочинністю в Україні становлять 

національні законодавчі та підзаконні акти, а також міжнародні угоди, 

обов’язковість яких підтверджено Верховною Радою України. Усі джерела 

національної правової системи України у сфері протидії високотехнологічній 

злочинності можна розділити на такі групи: 1) акти, що встановлюють загальні 

засади боротьби з кіберзлочинністю в Україні (Конституція України, Закон України 

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Закон України «Про 

інформацію» та ін.); 2) акти у сфері кримінального та кримінально-процесуального 

права, що встановлюють спеціальні норми боротьби з кібернетичними злочинами 

(Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України та ін.).  

Загальні засади протидії злочинності в Україні, насамперед, встановлюються 

Конституцією України. У контексті проведеного дослідження, зокрема важливо 

відзначити такі її положення:  

- людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3); 

- держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки (ст. 13); 

- захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу (ст. 17) [254]. 

Оскільки кіберзлочинність становить значну загрозу для фізичних, юридичних 

осіб та держави, формування ефективної системи протидії кіберзлочинності з  

огляду на наведені положення, є  важливим завданням Української держави. Крім 

цього, згідно із Законом України «Про інформацію», забезпечення інформаційної 

безпеки України віднесено до основних напрямів державної інформаційної політики 

(ст. 3) [255]. 

Відповідно до ст. 2 чинної редакції Закону України «Про основи національної 

безпеки України» цільові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а 
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також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою 

своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних, і потенційних загроз 

національним інтересам України визначаються Стратегією національної безпеки 

України і Воєнною доктриною України [256]. Зазначені акти слугують  основою для 

розроблення конкретних програм реалізації державної політики у сфері 

національної безпеки. 

Віховим для національної системи протидії кіберзлочинності стало ухвалення 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» у 2017 р. 

Як зазначено у його преамбулі, цей Закон «визначає правові та організаційні основи 

забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні 

цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження 

державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб та громадян у цій сфері, 

основні засади координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки» [257].  

Отже, сфера дії зазначеного закону є досить широкою та охоплює напрям 

формування вітчизняної системи кібербезпеки, включаючи протидію 

кіберзлочинності. Важливість закону полягає у визначенні основних засад і 

принципів регулювання,  а також розподілі повноважень серед державних органів у 

сфері, яка розглядається. 

Серед принципів забезпечення кібербезпеки, встановлених ст. 7 Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», передбачено такі 

принципи: 

1) державно-приватної взаємодії, широкої співпраці з громадянським 

суспільством у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, зокрема шляхом обміну 

інформацією про інциденти кібербезпеки, реалізації спільних наукових та 

дослідницьких проектів, навчання та підвищення кваліфікації кадрів у цій сфері (п. 

4 ст. 7); 

2) невідворотності покарання за вчинення кіберзлочинів (п. 7. ст. 7); 

3) міжнародного співробітництва з метою зміцнення взаємної довіри у 

сфері кібербезпеки та вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, 
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консолідації зусиль у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам, недопущення 

використання кіберпростору в терористичних, воєнних, інших протиправних цілях 

(п. 9 ст. 7) [257].  

Важливим є включення до Закону України «Про основні засади кібернетичної 

бепеки України» дозволу на здійснення транскордонної передачі інформації: 

«Інформацію з питань, пов’язаних із боротьбою з міжнародною кіберзлочинністю, 

Україна надає іноземній державі на підставі запиту, дотримуючись вимог 

законодавства України та її міжнародно-правових зобов’язань. Така інформація 

може бути надана без попереднього запиту іноземної держави, якщо це не 

перешкоджає проведенню досудового розслідування чи судового розгляду справи і 

може допомогти компетентним органам іноземної держави припинити кібератаку, 

своєчасно виявити і припинити кримінальне правопорушення з використанням 

кіберпростору» [257]. 

На виконання умов Стратегії національної безпеки в державі (2015 р.) [258], 

розроблено та ухвалено цілий ряд документів: Стратегію кібербезпеки України 

(2016 р.) [259], План заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України 

(2016 р.) [260], Доктрину інформаційної безпеки (2017 р.) [261], Рішення РНБО 

«Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» (2017 

р.) [262], а також створено Національний координаційний центр кібербезпеки (2016 

р.). З метою подальшого посилення кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю, 

також було прийнято й інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, 

наприклад Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України (Указ 

Президента України від 14.03.2016 № 92) [263], Стратегічний оборонний бюлетень 

(Указ Президента України від 06.06.2016 № 240) [264], Порядок формування 

переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної 

інфраструктури держави (постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 

563 [265] та інші. Переважна кількість з них встановлює загальні засади державної 

політики у сфері безпеки і визначає унормування лише окремих питань боротьби з 

кіберзлочинністю. 
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Верховенство кримінального закону є базовим принципом вітчизняного 

кримінального права. Підставою для кримінальної відповідальності і покарання є 

виключно Кримінальний кодекс України (далі – ККУ). У контексті проведеного 

дослідження доцільно насамперед розглядати Розділ ХVI «Злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку»  [266]. Як продемонстровано у розділі 

1 представленої дисертації поняття «електронно-обчислювальних машин» є 

застарілим і заміненим у сучасній міжнародно-правовій практиці на термін «ІКТ». 

Більш того, в положеннях ККУ взагалі відсутнє поняття кіберзлочинності. Виникає 

логічне питання, чи можна ототожнювати злочини, передбачені у Розділі ХVI ККУ, 

з кіберзлочинами?  

Як зазначає Коваленко В. В., родовим об’єктом злочинів, визначених Розділом 

ХVI ККУ, є частина інформаційних відносин, що можуть бути поділені на чотири 

види: 1) інформаційні відносини, засобом забезпечення яких є комп’ютери; 2) 

інформаційні відносини, засобом забезпечення яких є комп’терні системи; 3) 

інформаційні відносини, засобом забезпечення яких є комп’ютерні мережі; 4) 

інформаційні відносини, засобом забезпечення яких є мережі електрозв’язку [18, c. 

46]. Таке визначення повною мірою відповідає розумінню кіберзлочинності, 

запропонованому в підрозділі 1.1. цієї роботи. Більш того, усі перелічені види 

комп’ютерних технологій підпадають під визначення «комп’ютерної системи» 

згідно Конвенції РЄ.  

З іншого боку, разом із прийняттям Закону України «Про основні засади 

кібернетичної бепеки України» відбулось формальне закріплення у вітчизняному 

законодавстві поняття «кіберзлочинності». Так, згідно з п. 8, ст. 1: «кіберзлочин 

(комп’ютерний злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або 

з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про 

кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними 

договорами України» [257], при чому «кіберзлочинність – сукупність 

кіберзлочинів» (п. 9, ст. 1). Дане визначення необхідно тлумачити у взаємозв’язку з 

розумінням поняття «кіберпростір». Так, законодавець визначив кіберпростір як 
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середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення 

комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті 

функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення 

електронних комунікацій з використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних 

мереж передачі даних (п. 11 ст. 1) [257]. Очевидно, що надане законодавче 

визначення потребує додаткової конкретизації. Складовими кіберпростору 

визначено «сумісні (з’єднані) комунікаційні системи» та «забезпечення електронних 

комунікацій з використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж 

передачі даних» [257]. Виникає питання якою мірою охоплюються в обсязі поняття 

кіберпростору комп’ютерні системи, а також ІКТ. Крім цього, не зовсім зрозумілим 

є підхід щодо визначення кіберзлочинності як «винного діяння з використання 

кіберпростору».  Далі, Закон України «Про основні засади кібернетичної бепеки 

України» закріплює положення про те, що «кіберзлочинність – …діяння…,  

відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну 

відповідальність» [257], однак, як уже відзначалось раніше, поняття 

кіберзлочинності у ККУ взагалі відсутнє. 

Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити висновок, що в положеннях 

чинного законодавства України містяться неточності щодо визначення поняття 

кіберзлочинності. В даному контексті також слід врахувати, що Україна 

ратифікувала Конвенцію РЄ, а тому її положення є частиною чинного законодавства 

України. Згідно із п. 3 ст. 3 ККУ: «Закони України про кримінальну відповідальність 

повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, 

згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України» [266]. А відповідно 

до п. 2 ст. 3 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», передбачено верховенство міжнародного договору над визначеним 

законом [257]. 

Продовжуючи аналіз положень ККУ стосовно протидії кіберзлочинності, слід 

окремо наголосити, що ст. 18 ККУ передбачено можливість бути суб’єктом злочину 

для: «фізичної осудної особи, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього 

Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» [266]. Таким чином, 
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законодавство України встановлює кримінальну відповідальність лише щодо 

фізичних осіб, у той час, коли Конвенція РЄ (ст. 12), Конвенція ЛАД (ст. 20), 

Конвенція АС (п. 2 ст. 30) містять положення щодо кримінального переслідування  

юридичних осіб.   

Згідно чинного кримінального законодавства України, суб’єктом вчинення 

злочину можуть бути лише фізичні особи. Визнання юридичних осіб суб’єктами 

кримінально-правової відповідальності є порушенням принципу особистої 

(індвідуальної) відповдальності за вчинення злочину. Якщо у процесі діяльності 

юридичної особи було вчененно злочин, то до кримінальної відповідальності буде 

притягнуто фізичну особу, яка безпосередньо вчинила незаконну дію. З іншого 

боку, до юридичних осіб (установ, організацій, підприємств) в Україні 

застосовується адміністративна і цивільно-правова відповідальність (штрафи, 

заборона певних видів діяльності тощо) [267]. 

Положеннями Розділу ХVI ККУ криміналізовано такі діяння, які можна 

віднести до кіберзлочинності. Розглянемо їх детальніше:  

1) несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних 

машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку (ст. 361);  

2) створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (ст. 361.1);  

3) несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим 

доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації 

(ст. 361.2); 

4) несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних 

мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право 

доступу до неї (ст. 362); 

5) порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 
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електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється 

(ст. 363); 

6) перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку (ст. 

363.1) [266]. 

Варто зазначити, що протягом останніх років значно поширені дискусії щодо 

доповнення ККУ статтями про злочини в комп’ютерній сфері, а також щодо 

посилення встановлених покарань [268; 269; 270; 271; 272; 273]. Крім цього, 

декілька разів було внесено зміни і доповнення [274; 275]. Однак, навіть з 

урахуванням названих змін, перелік кіберзлочинів у ККУ та міра відповідальності за 

їх вчинення залишаються дискусійними.   

Порівнюючи цей перелік кібернетичних злочинів з різними підходами до 

класифікації кіберзлочинності, розглянутими у підрозділі 1.2., слід зазначити, що у 

вітчизняному законодавстві криміналізовано, фактично лише першу групу 

кіберзлочинів: «ті, що з’явилися внаслідок впровадження ІКТ». Щодо «традиційних 

злочинів, які здійснюються з використанням ІКТ», то в чинному ККУ передбачені 

такі статті:  

- порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер (ст. 163); 

- порушення авторського і суміжних прав (ст. 176); 

- незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням 

для їх виготовлення (ст. 200) [266]. 

На наш погляд, цей перелік є занадто обмеженим. Варто погодитись з думкою 

О. Косиця щодо внесення до ККУ таких змін і доповнень статей: «Крадіжка (ст. 

185), Вимагання (ст. 189), Порушення недоторканності приватного життя (ст. 182) 

доповнення наступною кваліфікуючою ознакою: з несанкціонованим доступом до 

комп’ютерної системи та інформаційно-комунікаційних мереж, у тому числі в 

мережі Інтернет, а статті «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
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порнографічних предметів» (ст. 301), «Сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 

258-4)», «Створення терористичної групи чи терористичної організації» (ст. 258-3), 

«Публічні заклики до вчинення терористичного акту» (ст. 258-2) – через 

комп’ютерну систему або інформаційно-телекомунікаційну мережу, в мережі 

Інтернет» [276].  

На нашу думку, важливим при формуванні національного кримінального 

законодавства є також врахування принципу технічної нейтральності, який широко 

використовується у міжнародному праві, як це було аргументовано у підрозділі 2.2. 

роботи. Тому, вважаємо доцільним доповнення перелічених норм ККУ 

формулюванням «вчинених за допомогою ІКТ», де поняття ІКТ буде охоплювати 

комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, а також Інтренет зокрема. Також, 

пропонуємо розширити перелік визначених О. Косиця статтатей, які підлягають 

зміні. Більш того, пропонуємо не просте доповнення складу злочину, а встановлення 

додаткової обтяжуючої обставини. Формуально такі зміни можна внести за 

допомогою прийняття поправки до ст. 67.1 ККУ щодо встановлення такої 

обтяжуючої обставини, як «вчинення злочину за допомогою ІКТ». Така обставина 

може бути доповнена додатковими умовами щодо підвищеної суспільної небезпеки 

або особливої тяжкості спричинених наслідків. 

Процесуальні норми розслідування кіберзлочинів в Україні місяться, 

насамперед, в Кримінальному процесуальному кодексі (далі - КПК). В КПК України 

немає поняття електронних доказів. Джерелами доказів є показання, речові докази, 

документи та висновки експертів. П. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України встановлює, що  

документами можуть бути матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші 

носії інформації [276]. Як зазначають Д.О. Алєксєєва-Процюк та О.М. Брисковська, 

фактично, законодавець включає електронні докази до поняття «документ». Проте, в 

КПК застосовуються і такі поняття як електронний носій інформації та електронний 

документ, співвідношення яких не встановлено [277]. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначено, що 

«електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних данних, включаючи обов’язкові реквізити документа» [278]. Крім 
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цього, необхідно наголосити, що 3 жовтня 2017 р. Законом України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 

та інших законодавчих актів» доказову силу електронних доказів прирівняли до 

письмових та речових доказів, висновків експертів та показань свідків [279]. Однак, 

в кримінально-процесуальному законодастві питання електронних доказів 

залишається не вирішеним.  

Статистика щодо кількості кібернетичних злочинів за даними судових і 

правоохоронних органів, а також органів фінансової сфери дуже різниться. Більш 

того, розрізняються підходи до оцінки неправомірних дій у кіберпросторі, зокрема, 

в Інтернеті. На нашу думку, це зменшує ефективність системи протидії 

кіберзлочинності в Україні. Наразі у ході судового розгляду питань, пов’язаних з 

кіберзлочинністю, судді приймають рішення на власний розсуд, керуючись при 

цьому чинними нормами законодавства. Однак, єдиний підхід відсутній. Як 

свідчить практика, комптентні державні органи у процесі розслідування і судового 

розгляду кіберзлочинів використовують застарілі підходи, які в даному випадку не 

сприють зібранню доказової бази чи об’єктивному вирішенню справи. Прикладом є 

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 28.11.2016 у справі № 

757/58671/16-к про накладення арешту на грошові кошти, розташовані на рахунках 

(ідентифікаторах) електронної платіжної системи «Вебмані.юей», скасувати який 

вдалося лише завдяки грамотній позиції адвоката, який доніс до суду розуміння 

того, що рахунки «Вебмані.юей» не містять грошових коштів, оскільки ця платіжна 

система не передбачає обігу грошових коштів, тому фактично на вказаних рахунках 

розміщена інформація про облік та електронний обмін титульних знаків, які мають 

виражену вартість у грошовому еквіваленті і якими користувачі системи можуть 

здійснювати оплату за товари та послуги тощо, але аж ніяк не грошові кошти. Крім 

цього, правоохоронні органи часто просто не володіють відповідним рівнем знань та 

належної підготовки для правильної кваліфікації кіберзлочинів і ефективного їх 

розслідування, тому, при отриманні інформації про вчинення злочину даного виду 

зволікають із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру досудових 
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розслідувань. З огляду на це, особливо важливим є навчання і підвищення 

кваліфікації працівників правоохоронних та судових органів України у сфері 

протидії кіберзлочинності.  

Україна є активною учасницею міжнародного співробітництва у протидії  

кібернетичним злочинам. В першу чергу, слід позитивно оцінити ратифікацію 

Конвенції РЄ, а також участь у механізмах і програмах, які здійснює ця організація. 

22-23 листопада 2001 р. делегація України була направлена до Угорської 

Республіки, м. Будапешт для підписання Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність [281]. Законом України «Про ратифікацію Конвенції про 

кіберзлочинність» Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію РЄ. Однак, було 

внесено ряд застережень. Зокрема:  

1) щодо п. 1 ст. 6: «Україна залишає  за  собою  право  не  застосовувати  

пункт 1 статті 6  Конвенції в частині встановлення кримінальної відповідальності  за  

виготовлення,  придбання  для  використання, надання для  використання  іншим  

чином  предметів,  зазначених  у підпункті  1.а.i,  та  виготовлення  і  придбання для 

використання предметів, зазначених у підпункті 1.a.ii статті 6 Конвенції» [282]. 

Внаслідок цього застереження звужуються сфера дії криміналізації такого 

кіберзлочину, як зловживання пристроями щодо виготовлення, продажу, придбання 

для використання, розповсюдження або надання для використання іншим чином: і. 

пристроїв, включаючи комп’ютерні програми, створених та адаптованих, в першу 

чергу, з метою вчинення будь-якого зі злочинів, перерахованих у ст. 2-5; іі. 

комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, за допомогою яких можна 

здобути доступ до усієї або частини комп’ютерної системи. В результаті ст. 361.1 

заборонено всі перераховані вище дії лише щодо «програмних чи технічних засобів, 

призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв'язку» [283]; 

2) щодо п. 1 ст. 9: «Україна залишає за  собою  право  не  застосовувати  

повністю підпункти 1.d та 1.e статті 9 Конвенції» [282]. Внаслідок цього 

застереження в Україні звужено сферу дії положень Конвенції РЄ щодо 



139 
 

правопорушень, пов’язаних з дитячою порнографією. Так, в Україні може бути 

дозволено «здобуття дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних систем», а 

також «володіння дитячою порнографією у комп’ютерній системі чи на 

комп’ютерному носії інформації» [63]. Згідно чинного ККУ, а саме ст. 301 

забороняється «ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних 

предметів», зокрема щодо дитячої порнографії (п. 4 ст.301) [266]; 

3) щодо п. 7.а ст. 24 та  п. 2.с ст. 27 визначено, що в Україні органами, на 

які покладаються повноваження про надання та отримання запитів про екстрадицію 

або тимчасовий арешт у випадку відсутності договору, а також надсилання запитів 

про взаємну  допомогу,  надання  на  них відповідей,  їх виконання або  

передачу уповноваженим органам, виконує Міністерство  юстиції  України  

(щодо запитів судів) і Генеральнапрокуратура України (щодо  

запитів органів досудового слідства) [280];  

4) щодо п. 1 ст. 35: «в Україні органом,  на який  покладаються  

повноваження щодо створення  та  функціонування  цілодобової  контактної  мережі 

для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов'язаних з  

комп'ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у 

вчиненні таких злочинів, а також збирання  доказів  в електронній формі, є 

Міністерство внутрішніх справ  України» [282].  

Д.С. Азаров наголошував на необхідності якнайшвидшої адаптації 

вітчизняного законодавства до положень Конвенції ще у 2003 р. [283, с. 10]. Але, 

тільки у грудні 2016 року Рішенням Ради національної безпеки і оборони «Про 

загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» було 

передбачено внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України 

законопроекти щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність, 

ратифікованої Законом України від 7 вересня 2005 року № 2824-IV, передбачивши, 

зокрема: 

а) надання правоохоронним органам повноважень щодо внесення обов'язкових 

до виконання приписів власникам комп'ютерних даних (операторам та провайдерам 

телекомунікацій, іншим юридичним і фізичним особам) про термінове фіксування 
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та зберігання комп'ютерних даних, необхідних для розкриття злочину, на строк до 

90 днів із можливістю продовження такого строку до 3 років, а також унормування 

порядку внесення зазначених приписів; 

б) установлення вимог щодо надання операторам та провайдерам 

телекомунікацій на вимогу правоохоронних органів інформації, необхідної для 

ідентифікації постачальників послуг і маршруту, яким було передано інформацію; 

в) запровадження блокування (обмеження) за рішенням суду операторами та 

провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного 

ресурсу (інформаційного сервісу); 

г) запровадження дієвого механізму використання в кримінальному процесі 

доказів в електронній формі, зібраних у процесі здійснення оперативно-розшукової 

діяльності [284]. 

Таким чином, було передбачено ряд важливих процесуальних змін в чинне 

кримінально-процесуальне законодавство України. Проте, цитоване Рішення РНБО 

не є реалізовоне у повній мірі, наприклад стосовно використання електронних 

доказів, як було відображено вище. 

У 2006 р. Україна ратифікувала Додатковий протокол до Конвенції про 

кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного 

характеру, вчинених через комп'ютерні системи. Відповідно до закону про 

ратифікацію, передбачено єдине застереження, згідно з яким Україна вимагає «щоб 

заперечення чи значна мінімізація, про які йдеться  в  пункті 1 цієї статті, були 

вчинені з наміром підбурити до ненависті, дискримінації чи насильства проти будь-

якої особи чи групи осіб на підставі раси, кольору шкіри, національного чи 

етнічного   походження,   а   також   віросповідання,   якщо  вони використовуються 

як привід для будь-якої з цих дій» [285]. Стаття 6 Додаткового протоколу забороняє 

заперечення, значну мінімізацію, схвалення або виправдання геноциду чи злочинів 

проти людства. Водночас, ст. 442 ККУ не встановлює ніяких додаткових 

кваліфікаційних умов та забороняє: «публічні заклики до геноциду, а також 

виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або 

розповсюдження таких матеріалів» [266]. 
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Міжнародне співробітництво України в європейському регіоні здійснюється 

також в рамках проектів і програм, реалізованих РЄ та ЄС. Наприклад,  

CyberCrime@EAP з проблем кіберзлочинності в рамках Програми Східного 

партнерства. Крім цього, Україна тісно співпрацює з іншими міжнародними 

організаціями, а саме Інтерполом і НАТО та ЄС. Особливо важливо гармонізувати 

законодавство України з актами ЄС в контексті сучасних євроінтеграційних 

процесів [280, c. 60]. 

Двостороння співпраця держав у сфері боротьби з кіберзлочинністю повинна 

здійснюватися на основі та у відповідності до національних стратегій кібербезпеки, 

на чому наголошують зокрема О.О. Йона та М.Ф. Казакова [270, c. 61]. Відповідно 

до Стратегії кібербезпеки України, яку затверджено Указом Президента України від 

15 березня 2016 року № 96, передбачається проведення гармонізації вітчизняного 

законодавства у відповідність до вимог НАТО та ЄС, комплексне вдосконалення 

правової основи кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, подальшого 

розвитку кримінально-правової охорони суспільних відносин у цій сфері, боротьбу з 

кіберзлочинністю [286]. 

Європейський напрям розвитку України підштовхує до адаптації вітчизняного 

законодавства до чинних норм ЄС в сфері боротьби з кіберзлочинністю. Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, ратифікованою Законом України 

від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, передбачено, що сторони Угоди здійснюють 

співробітництво у попередженні та боротьбі з кримінальною та незаконною 

організованою чи іншою діяльністю та спрямовані на вирішення низки ключових 

проблем, однією з яких є кіберзлочинність. Законодавство ЄС у правовому 

регулюванні боротьби з кіберзлочинністю тривалий час характеризувалось 

спорадичністю та епізодичністю, на що вказує І.М. Забара, але наразі сформувались 

стійкі і тривалі відносини, які призвели до прийняття спеціальних актів [287, с. 3].  

Сучасний стан acquis communautaire в галузі кібербезпеки на 

загальноєвропейському рівні знаходиться в точці свого найінтенсивнішого 

розвитку. З огляду на системність характеру загроз для кібербезпеки у поєднанні з 

постійним зростанням кіберзлочинності в останні роки, Європейська Комісія у 
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співпраці з країнами-членами ЄС, іншими інституціями Європейського Союзу та 

відповідними зацікавленими сторонами розробила узгоджену політику дій, що має 

регулювати цей сектор [288]. 

Починаючи з 2011 р. Рада Європи та Європейський Союз реалізують низку 

проектів, спрямованих на поглиблення міжнародної співпраці та сприянню 

публічно-приватному співробітництву у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Так, в 

рамках проектту «Кіберзлочинність@Східне партнерство I» міжнародні організації 

надавали свою підтримку державам Східного партнерства з ЄС. У 2015 р. було 

запущено два нові проекти - «Кіберзлочинність@Східне партнерство II» та 

«Кіберзлочинність@Східне партнерство III». Держави-учасниці названих проектів є 

підписантами Будапештської Конвенції Ради Європи, серед яких і Україна. Виняток 

складає лише Білорусь.  

Важливим елементом системи міжнародного співробітництва України у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю є участь у двосторонніх договорах про взаємну 

правову допомогу з кримінальних питань. Наразі, Україною було укладено більше 

60 таких угод (Додаток Г. Перелік чинних двосторонніх договорів України про 

взаємну правову допомогу). Однак, більшість було укладено без урахування 

особливостей міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю, зокрема вони не передбачають спрощеної процедури надання 

запитів та відповідей на них, а також правил передачі електронних доказів. Тому 

врегулювання відносин протидії кіберзлочинності не може обмежуватись 

двосторонніми міжнародними договорами.  

Реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, передбачена 

проаналізованими вище національними та міжнародними актами, здійснюється у 

встановленому порядку відповідними інституційними органами. До числа суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки в Україні включено: міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; органи місцевого 

самоврядування; правоохоронні, розвідувальні і контррозвідувальні органи, 

суб’єкти оперативно-розшукової діяльності; Збройні Сили України, інші військові 

формування, утворені відповідно до закону;  Національний банк України; 
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підприємства, установи та організації, віднесені до об’єктів критичної 

інфраструктури; суб’єкти господарювання, громадян України та об’єднання 

громадян, інших осіб, які провадять діяльність та/або надають послуги, пов’язані з 

національними інформаційними ресурсами, інформаційними електронними 

послугами, здійсненням електронних правочинів, електронними комунікаціями, 

захистом інформації та кіберзахистом [257]. 

Надані суб’єктам забезпечення кібербезпеки повноваження прямо визначені у 

частині 5 статті 5 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», зокрема, названі суб’єкти в межах своєї компетенції: 1) здійснюють 

заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, розвідувально-

підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних цілях; 2) здійснюють 

виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх наслідків; 3) 

здійснюють інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз; 4) 

розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, освітні та інші заходи у сфері 

кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту [257]. 

Указом Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 (тобто ще до 

прийняття Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України») затверджено Положення про Національний координаційний центр 

кібербезпеки, керівником якого є секретар Ради національної безпеки і оборони 

України. Компетенція Національного координаційного центру кібербезпеки 

визначена ч. 2 ст. 5 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України». 

Необхідно зазначити, що встановлена інституційна система, враховуючи 

визначену законодавцем компетенцію, не є вертикальною системою, містить у собі 

фактично декілька паралельних механізмів за відсутності чітко визначеного органу, 

що формує державну політику в цій сфері. 

Компетенція Урядової команди реагування на комп’ютерні інциденти 

визначена ст. 9 Закону. Комп’ютерні групи реагування на надзвичайні ситуації 

(CERT) створювались як команди експертів, що займаються збиранням інформації 

про кіберінциденти, їх класифікацією та нейтралізацією. Перші команди були 
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вузькими групами технічних спеціалістів, залучених з числа дослідників 

університетів та наукових лабораторій [189, c. 96]. Слід зазначити, що в кожній 

державі є різні підходи до формування зазначених груп (команд) і далеко не завжди 

вони утворені як структурні підрозділи державних або правоохоронних органів. В 

Євросоюзі існує координуючий орган – Агентство Євросоюзу з питань мережевої та 

інформаційної безпеки (ENISA), що розміщений на території Греції. Українська 

команда CERT існує з 2007 року як структурний підрозділ Державної служби 

спеціального зв’язку і захисту інформації [179, c. 96]. 

Крім цього, в Україні було створено окремі центри і підроділи з проблем 

кіберзлочинності. Так, в структурі Департаменту спеціальних телекомунікаційних 

систем та захисту інформації Служби безпеки України функціонують підрозділи по 

боротьбі з правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності та високих 

технологій, серед завдань яких є боротьба із злочинами у сфері комп’ютерної 

інформації, електронних рахунків і телекомунікацій. У 2015 р. в структурі 

Національної поліції України було сформовано Департамент кіберполіції, основною 

метою якого стала підготовка і діяльність висококваліфікованих фахівців в 

експертних, оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії 

кіберзлочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні новітні 

технології в оперативно-службовій діяльності. На базі Національного центрального 

бюро Інтерполу в Україні було створено Національний центральний 

консультативний пункт з проблем комп’ютерної злочинності. Функціонування 

цього центру сприяє накопиченню матеріалів про законовче регулювання боротьби з 

кіберзлочинністю, вивченню зарубіжного організаційного та практичного досвіду у 

визначеній сфері, а також підготовці навчальних та аналітичних матеріалів для 

співробітників Національної поліції, прокуратури, судових органів, адвокатів і 

юристів тощо. 

Отже, в результаті проведеного дослідження приходимо до наступних 

висновків. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю відбувався поступово із врахуванням документів міжнародно-

правового характеру, а також у тісному взаємозв’язку з формуванням національної 
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системи кібербезпеки України. Стан та ступінь загроз у кіберпросторі зумовили 

реагування держави у документах стратегічного характеру у сфері національної 

безпеки і оборони України. Агресія проти України у 2014 році, що відбувалася з 

активним використанням бойових дій проти нашої держави у кіберпросторі, а також 

посилення загальносвітових загроз кібербезпеці зумовили формування спеціального 

законодавства. 

Протидія кіберзлочинності здійснюється на національному за допомогою 

нормативного врегулювання, організаційного та технічного забезпечення. 

Інституційний механізм системи забезпечення кібербезпеки становлять 

Міністерство оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Служба безпеки України, Національна поліція України, 

Національний банк України, розвідувальні органи. Координуючу та контролюючу 

функцію у сфері забезпечення інформаційної та кібербезпеки відповідно до 

Конституції України та у встановленому законом порядку виконує Рада 

національної безпеки і оборони України. Кожен із зазначених органів виконує 

окремі функції стосовно протидії кіберзлочинності, як однієї із загроз кібербезпеці 

держави, однак чіткого їх розмежування не встановлено. Неможливість 

зосередження управління кіберпростором «в одних руках», у силу специфіки 

об’єкта регулювання зумовило «розпорошення» повноважень. 

Основними законодавчими актами в сфері боротьби з кіберзлочинністю є ККУ 

та КПУ. Однак, передбачені ними норми є недостатніми. Важливим фактором при 

формуванні національного кримінального законодавства є також врахування 

принципу технічної нейтральності, який широко використовується у міжнародному 

праві, як це було аргументовано у Підрозділі 2.2. роботи. Тому, вважаємо доцільним 

доповнення чинних норм ККУ додатковою умовою «вчинених за допомогою ІКТ», 

де поняття ІКТ буде охоплювати комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі, а також 

Інтренет зокрема. Також, пропонуємо розширити перелік визначених О. Косиця 

статтатей, які підлягають зміні. Більш того, пропонуємо не просте доповнення 

складу злочину, а встановлення обтяжуючої обставити. Формуально такі зміни 

можна внести за допомогою прийняття поправки до ст. 67.1 ККУ щодо 
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встановлення додаткової обтяжуючої обставини «вчинення злочину за допомогою 

ІКТ». Така обставина може бути доповнена умовою щодо підвищеної суспільної 

небезпеки або тяжкості спричинених наслідків. 

В сфері кримінального процесуального права необхідно врахувати наяві 

проблеми діяльності судових та правоохоронних органів щодо боротьби з 

кіберзлочинністю. Вирішення чи подолання цих проблем має бути насамперед 

спрямоване на: 

- гармонізацію міжнародного та вітчизняного та законодавства у сфері 

кіберзлочинності, внесенням відповідних змін у кримінальне процесуальне 

законодавство України, зокрема щодо врахування особливостей оцінки судом 

електронних доказів, як таких, що найчастіше фігурують у кримінальних 

провадженнях з розслідування кіберзлочинів; 

- подальшу розробку окремих криміналістичних методик розслідування 

кіберзлочинів, з врахуванням останніх тенденцій щодо типових способів вчинення 

даного виду злочинів; 

- забезпечення належної фахової підготовки правоохоронців та суддів, до 

обов’язків яких належить розслідування кіберзлочинів та розгляд судових справ 

щодо них. 

Міжнародне співробітництво України в сфері боротьби з кіберзлочинністю 

здійснюється відповідно Конвенції про кіберзлочинність та Додаткового протоколу 

до неї Ради Європи, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

програм співробітництва Україна-НАТО, а також двосторонніх договорів про 

взаємну правову допомогу. Міжнародні зобов’язання України сприяють 

реформуванню законодавчої бази в сфері боротьби з кіберзлочинністю. Однак 

існують ряд проблем у сфері їх імплементації, зокрема не зважаючи на прийняття 

Конвенції РЄ у 2001 р., до сих пір кримінальне законодавство не приведено у 

відповідність до цього договору. Більшість двосторонніх договорів є застарілими і 

потребують оновлення в тому числі, стосовно кримінально-процесуальних дій у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю.  
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3.2. Кібернетична складова агресії Росії проти України: кваліфікація за 

міжнародним правом 

У Підрозділі 2.1. представленої дисертаційної роботи було обгрунтовано, що 

кібервійною можна вважати значні, масштабні, цілеспрямовані та систематичні 

кібератаки із застосуванням кіберзброї, здійснювані збройними силами та/або 

спеціальними підрозділами держави проти суверенітету, територіальної цілісності, 

незалежності іншої держави та міжнародного миру і стабільності. В залежності від 

характеру, тяжкості та масштабу порушення Статуту ООН, такі дії можуть 

кваліфікуватися як акт застосування сили. Виходячи із цього, важливою 

теоретичною та практичною проблемою є оцінка і кваліфікація кібернетичних атак, 

що відбувались на території України, згідно норм сучасного міжнародного права.  

Перебуваючи в умовах гібридного конфлікту, Україна є середовищем 

здійснення різного роду атак, в тому числі кібернетичних. Починаючи з 2013 р. в 

ЗМІ широко поширюється інформація про здійснення кібероперацій на території 

України за участі Російської Федерації. Так, наприклад, 25 травня 2018 р. в ЗМІ 

з’явилось повідомлення про масштабну кібератаку проти України через 

маршрутизатори [288]. В повідомленні зазначено, що за даними компанії Cisco, 

зараження 500 000 маршрутизаторів і пристроїв зберігання даних було здійснене за 

сприяння російського уряду. Однак, РФ повністю заперечує свою причетність. 

Практично, від самого початку у 2013 р. україно-російський конфлікт 

супроводжується значним протистоянням у кіберпросторі. Кібератаки за цей період 

проявлялись у різних злочинних діяннях (DDOS-атаки, шпіонаж та поширення 

неправдивої інформації тощо).  

Група CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) при 

Державній службі спецзв'язку в 2014 р. зафіксувала 216 кібератак ззовні (більше 

половини з них – на державні установи). У 2015 р. число атак збільшилося в півтора 

рази. За останні три роки проросійські хакери здійснювали масові напади на урядові 

інтернет-портали і інтернет-ресурси державних органів, зокрема на сайти 

Адміністрації Президента, Кабміну, Держспецзв’язку. Були атаковані портали ряду 

облдержадміністрацій, де хакери завантажували антиукраїнський контент і 
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радянську символіку. За інформацією з різних джерел починаючи з 2013 р. 

встановлено факти здійснення значних кібернетичних атак на території України, 

серед яких: 

1) більше 30 випадків застосування програми «Змія» (uroborus) проти 

приватних підприємств і державних установ в Україні (2013-2014 р.); 

2) компроментація АrtOS за допомогою програми X-Agent (2013-2014 р.); 

3)  комплекс кібератак на автоматизовану систему «Вибори» (21-26.05.2014 

р.); 

4) кібератака на енергопостачальні компанії з використанням BlackEnergy 

та KillDisk (23.12.2015 р.); 

5) хакерська атака на урядові сайти і внутрішні мережі державних органів 

за допомогою вірусів KillDisk та BlackEnergy (06.12.2016 р.); 

6)  кібератака на підприємства різної форми власності за допомогою вірусу 

Petya (Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya) (27.06.2017 р.); 

7) масова атака з використанням вірусу BadRabbit (жовтень 2017 р.) [289; 

290; 291; 292; 293; 294]. 

 Кібератаки, здійснювані на території України можна розділити на три типи: 

DDoS атаки, напади на веб-сайти та інфікування шкідливими програмами. Перші 

два інструменти зазвичай розглядаються як диверсійна діяльність, а останній - 

орієнтований на кібершпигунство та розвідку.  

Збільшення DDoS атак на різні сайти були зафіксовані з самого початку 

україно-російського конфлікту (протест Євромайдану та під час вторгнення в Крим). 

У результаті DDoS атаки правопорушники перевантажують веб-сайти запитами, що 

спричиняють порушення функціонування ресурсу та унеможливлюють законним 

користувачам доступ до цих сторінок. Ця техніка вимагає використання декількох 

комп'ютерів, заражених бот-мережами або координацію великої кількості 

користувачів. Зловмисники, контролюючи такі комп'ютери, скомпрометовані бот-

мережами, надсилають запити до цільової мережі, а інфіковані комп'ютери навіть не 

відслідковують це.  
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Напади на веб-сайти означають взлом серверу та отримання 

адміністративного доступу до ресурсу. Внаслідок таких дій зловмисники можуть 

змінювати візуальні матеріали, розміщені на веб-сайті та наповнювати його іншою 

інформацією. Часто такі дії здійснюють хактивісти для розповсюдження політичних 

повідомлень.  

Різноманітне зловмисне програмне забезпечення може виконувати 

різноманітні команди в залежності від мети кібератаки. Як продемонстровано вище 

на території України здійснювались напади з використанням різного роду вірусів. 

Більшість із них є складним програмним кодом, розробка якого потребує 

висококваліфікованих знань та значних матеріальних затрат. Такі атаки, в більшості 

випадків, здійснюють організовані злочинні групи, в тому числі за 

участі/фінансування держав. Крім того, потрібно зазначити, що зловмисники 

поєднують різні види протиправного впливу на ІКТ. Так відволікаючи увагу за 

допомогою DDOS-атаки хакери можуть встановити шкідливе програмне 

забезпечення, яке буде активовано для деструктивних цілей пізніше або покликане 

здійснювати розвідувальні дії. 

Питання поширення дії міжнародного гуманітарного і кримінального права на 

перелічені діяння залежить від ряду факторів. Так, з точки зору міжнародного права 

необхідно оцінити у кожному окремому випадку мету і наслідки кібератаки, а також 

виявити зв’язок з іноземною державою.  

Метою міждержавного конфлікту є використання воєнної сили безпосередньо 

проти території іншої держави, яка захищається міжнародним правом [89, c. 493]. 

Згідно п. 4 ст. 2 Статуту ООН: «Всі члени Організації Об’єднаних Націй 

утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування 

як проти територіальної недоторканості або політичної незалежності будь-якої 

держави, так і яким небуть іншим чином, несумісним з цілями Об’єднаних Націй» 

[295]. Визначення агресії встановлено в Резолюції ГА ООН 3314 (ХХІХ) від 

14.12.1974 р. Таким чином, метою будь-яких агресивних дій за міжнародним 

гуманітарним правом є порушення територіальної цілісності, незалежності і 

суверенітету держави. Перелічені вище кібернетичні атаки можна розглядати або 
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окремо як самостійний протиправний акт, або в сукупності як складову частину 

єдиної операції. Насамперед, кожна кібернетична атака була дією з власною 

деструктивною ціллю. Наприклад, напад на автоматизовану систему «Вибори» у 

2014 р. мав на меті компрометацію виборчого процесу в Україні.  Окремо слід 

наголосити, що ця кібератака  передбачала втручання у внутрішні справи держави, а 

тому потенційно могла загрожувати суверенітету України. Внаслідок кібератаки на 

енергопостачальні компанії у 2015 р. злочинці прагнули отримати контроль над 

обраними об’єктами електропостачання. Враховуючи той факт, що на сьогодні 

засоби та методи ведення війни значно змінились, у більшості випадків об’єктами 

нападу стають саме об’єкти критичної інформаційної інфраструктури [296, c. 849]. 

Всі сучасні інфраструктури, незалежно від форм власноті, функціонують за 

допомогою ІКТ, що робить їх уразливими. А тому, загрозами для територіальної 

цілісності і незалежності можуть бути визнані кібератаки на об’єкти критичної 

інфраструктури, такі як енергопостачальні компанії, наприклад напад який стався у 

2015 р. 

У більшості випадків злочинці паралельно здійснювали шпіонаж та розвідку.   

Якщо розглядати, сукупність всіх кібернетичних нападів у період з 2013 по 

теперішній час на території України, то така масштабна акція могла мати на меті 

порушення правопорядку і безпеки держави України. Однак, достовірних даних про 

взаємозв’язок досліджуваних кібератак між собою не виявлено.  

Оцінювати кваліфікаційну ознаку мети кібернетичної атаки необхідно в 

тісному взаємозв’язку з наслідками, до яких вони призвели. Інформаційні 

технології, особливо кібернетичні, розширюють спектр можливого і виводять 

уявлення про наслідки та спричинену шкоду за межі традиційних уявлень. 

Поширена думка, що кібероперації проводяться онлайн, але ефект мають офлайн. І 

хоча точний ефект визначити важко, зауважимо, що саме комп’ютерні технології 

дають можливість досягати результату на величезній відстані за малий проміжок 

часу.  

Так, у випадку, коли кібератаки призводять до смерті, руйнування чи 

знищення, повинно застосовуватись право збройних конфліктів [131, c. 227]. 
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Міжнародний суд ООН у справі Нікарагуа проти США постановив, що при 

винесенні рішення щодо «озброєної атаки» (armed attack) повинні враховуватись 

масштаб і наслідки таких дій [156]. Як зазначено в Таллінському посібнику із 

застосування міжнародного права до кібервійни: «кібератака є кібероперацією, 

наступальною чи оборонною, внаслідок якої передбачається нанесення шкоди або 

заподіяння смерті людям, пошкодження чи знищення об’єктів» [130].  

Кібератаки, вчинені на території України з 2013 р. по теперішній час призвели 

до значних збитків. Інформації щодо смертей внаслідок цих кібернетичних дії не 

встановлено. Однак, через атаки на енергопостачальні компанії на Західній Україні 

у грудні 2015 р. злочинці спричинили перебої в електропостачанні для близько 

230 000 осіб. А у грудні 2016 р. було обезструмлено більш ніж на годину північну 

частину Києва і прилеглі райони через атаку на підстанцію «Північна» компанії 

«Укренерго». В аналітичній доповіді «Аналіз кібератаки на українську 

енергосистему», підготовленій групою авторів компанії E-ISAC у 2016 р., 

встановлено, що напад був добре спланованим з високим рівнем координації [297].  

Під час масовим зараженням вірусом Petya у 2017 р. було атаковано українські 

підприємства, установи та організації (аеропорт «Бориспіль», ЧАЕС, Укртелеком, 

Укрпошта, Ощадбанк, Укрзалізниця та ін.), а також державні органи (Кабінет 

міністрів України, Міністерство інфраструктури, місцеві ради і держадміністрації 

тощо). Завдяки цьому вірусу відбувалось шифрування і знищення важливої 

інформації і даних на комп’ютерах та у мережі. Заступник голови адміністрації 

Президента України Дмитро Шимків, колишній директор представництва фірми 

Microsoft в Україні, заявив, що внаслідок атаки хробаком NotPetya було виведено з 

ладу близько 10% персональних комп'ютерів в Україні (особистих, в державних та 

не державних установах і підприємствах) [298]. Однак, виникає питання, чи можуть 

такі втрати бути прирівняними до наслідків озброєної агресії? Це питання 

залишається дискусійним.  

Наступним важливим фактором в контексті проведеного дослідження, є 

визначення суб’єкта, що здійснює кібератаку, а також його зв’язку з іноземною 

державою. Російська Федерація повністю заперечує свою причетність до 
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кібернетичних операцій на території України. З іншого боку, в ЗМІ здійснення 

кібератак в Україні часто пов’язують з діяльністю різних злочинних груп, таких як 

CyberBerkut. Дослідники компанії FireEye виокремили два угрупування російських 

хакерів, які активно проявили себе в Російсько-українській кібервійні: так звана 

APT29 (також відома як Cozy Bear, Cozy Duke) та APT28 (також відома як Sofacy 

Group, Tsar Team, Pawn Storm, Fancy Bear) [299]. Однак, усі ці групи є злочинними 

угрупуваннями, а не державними воєнними підрозділами. 

Якщо б кібератаки здійснювались представниками державних служб та 

військових сил Російської Федерації, то їх можна було б однозначно визнати 

злочином агресії, а особи, що їх безпосередньо здійснювали отримали б статус 

комбатантів. Проте, будь-яка недержавна хакерська група не може бути визнаною 

комбатантами відповідно до норм сучасного міжнародного права.  

Згідно з правилом 6 Таллінського посібника, держава несе міжнародно-

правову відповідальність за пов’язані з нею кібероперації, які представляють собою 

порушення міжнародних зобов’язань. Розділом ІІ Проекту Статей про 

відповідальність держав за протиправні діяння передбачено, що поведінкою 

держави вважається поведінка: будь-якого органу держави; осіб чи утворень, які 

здійснюють елементи державної влади; органів, наданих у розпорядження держави 

іншою державою; особи чи групи осіб під керівництвом або контролем держави; 

особи чи групи осіб, що фактично здійсюють елементи державної влади за 

відсутності чи неспроможності офіційної влади; повстанських чи інших рухів, що 

стають новим урядом, а також за умови самостійного визнання державою такої 

поведінки [300].   

Розвиваючи наведені положення Таллінський посібник визначає, що 

протиправне діяння у кіберпросторі може мати зв’язок з певною державою у таких 

випадках: воно вчинене органами влади цієї держави; воно вчинене не державними 

установами, які відповідно до національного законодавства здійснюють владні 

повноваження держави; воно вчинене приватними особами за безпосереднього 

керування державою; воно здійснене приватними особами, щодо яких держава 
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здійснює «ефективний контроль»; і воно здійснене приватними особами, яким 

надавалась підтримка, захист, фінансування цієї держави.  

З іншого боку, зв’язок держави з протиправними діями у кіберпросторі можна 

встановити за рахунок належності інфраструктури, що використовується. Так, 

відповідно до правила 7 Талінського посібника із застосування міжнародного права 

до кібервоєн, факт того, що операція пов’язана чи будь-яким іншим чином 

організовувалась з державної кібернетичної інфраструктури не є переконливим 

доказом, вчинення атаки державою, але вказує на її причетність до здійснення 

операції [130]. Крім цього, зазначається, що це твердження не стосується злочинів, 

здійснених з інфраструктури, яка знаходиться на території підозрюваної держави, 

але не є державною.   

Під час розслідування кібератаки на енергетичну систему України було 

встановлено, що підключення до інформаційних систем обласних енергостанції 

здійснювалось з підмережі, що належать провайдерам в Російській Федерації. За 

заявою міністра енергетики України, опублікованою у Reuters цю атаку слід 

позиціонувати із російською стороною [301].  За даними Служби безпеки України, 

розслідування кібератак на «Прикарпаттяобленерго», «Київобленерго», 

«Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго» з залученням міжнародних 

експертів з кібербезпеки було виявлено шкідливе програмне забезпечення типу 

BlackEnergy та встановлено віддалений несанкціонований доступ з території РФ 

[302]. Відповідно до оприлюднених офіційних заяв, відповідальність за розробку і 

використання вірусу Petya/NotPetya офіційно покладають на Російську Федерацію, а 

саме її військові сили, Австралія, Велика Британія [303], Канада [304], Нова 

Зеландія [305], Сполучені Штати [306], а також уряди Данії [307] та України [308].  

Таким чином, аналізуючи обставини кібернетичних атак на території України 

з 2013 р. по теперішній час, слід визнати, що єдиним достовірно встановленим 

фактом зв’язку злочинців з Російською Федерацією є у окремих випадках 

здійснення кібератаки через інфраструктуру, розташовану на території РФ. Однак, 

цього не є достатньо для встановлення відповідальності РФ за міжнародним правом. 



154 
 

Проте, правило 5 Таллінського посібника, передбачає зобов’язання держави не 

надавати свідомого дозволу використовувати кібернетичної інфраструктури, що 

знаходиться на її  території або під її контролем, для здійснення негативних та 

незаконних дій проти іншої держави [130]. Це зобов’язання, як було встановлено в 

Підрозділі 2.1. випливає з принципів суверенної рівності держав, добросусідства та  

due diligence. Отже, якщо буде встановлено, що Російська Федерація була обізнана 

щодо проведення атак з її території і не протидіяла їм, тоді таку поведінку можна 

розглядати як протиправну.  

Оскільки питання щодо кваліфікації кібернетичних атак в Україні на підставі 

міжнародного гуманітарного та кримінального права є дискусійним, Дж. Валух (J. 

Valuch) та О. Гамулак (O. Hamulak) пропонують розглядати їх в окремих випадках 

як порушення норм дипломатичного права, зокрема Віденської конвенції про 

дипломатичні відносини (1961 р.) [131]. 

Наступним важливим фактором кваліфікації кібернетичних атак на території 

України є їхнє здійснення паралельно із веденням озброєного конфлікту. Окремі 

автори вважають, що кібератаки, здійснені під час озброєного конфлікту повинні 

регулюватись тим самим правом, що і сам конфлікт. Експерти Таллінського 

посібнику із застосування міжнародного права до кібервоєн, також погодились, що 

існує зв’язок між озброєним конфліктом та кібернетичними атаками [130]. Однак, 

питання про розмір і значення такого зв’язку залишається дискусійним питанням. З 

однієї сторони, можна стверджувати, що до будь-якої операції у кіберпросторі, 

здійснюваної стороною озброєного конфлікту, повинно застосовуватись гуманітарне 

право. З іншого боку, лише військові дії, можуть бути кваліфіковані як озброєний 

конфлікт. Дж. Валух (J. Valuch) та О. Гамулак (O. Hamulak) саме в цьому аспекті 

вбачають основну проблему кваліфікації кібернетичних атак в Україні [131]. 

Достеменно встановлено, що окупація Російською Федерацією частини 

території України створює ситуацію міжнародного збройного конфлікту між цими 

двома державами, який триватиме до завершення окупації та повернення 

окупованих територій під владу України [309, c. 284]. Позиція щодо кваліфікації 

ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі як окупації послідовно 
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підтверджено у Звітах Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду щодо 

дій з попереднього вивчення ситуації за 2016 і 2017 рр. [310; 311; 312].  Названі 

доповіді кваліфікують ситуацію в Україні як окупацію, до якої, відповідно, 

застосовується правовий режим міжнародного збройного конфлікту. Крім цього, 

аналізуючи рішення Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, 

Буроменський М. В., Гнатовський М. М. та Мицик В. В. наголошують, що ситуація 

на території східної частини України характеризується паралельним існуванням 

неміжнародного збройного конфлікту і міжнародного збройного конфлікту 

починаючи з липня 2014 р. [309]. Отже, правомірно стверджувати, що основні 

масштабні кібернетичні атаки на території України відбувались під час 

міжнародного збройного конфлікту та неміжнародного збройного конфлікту. 

Як стверджують М. Коннелл (M. Connell) та С. Волгер (S. Volger) за сприяння 

Російської Федерації хакери здійснювали систематичні кібератаки (фішинг, вірусні 

атаки, DDOS-атаки, шпигунство та ін.) проти уряду України, військової, 

телекомунікаційної та приватної інфраструктури. Ці атаки, підтверджують вчені, 

співпадали з ключовими подіями конфлікту між РФ та Україною. Так, фактично, з 

першого дня Революції гідності на Євромайдані у 2013 р. значного поширення 

отримано розповсюдження чуток і неправдивої інформації за допомогою нетботів. 

Саме у цей час відбуваються перші масштабні атаки на інформаційні ресурси 

державних органів та компаній в Україні. 

Агресія Росії проти України, що супроводжується потужними 

інформаційними операціями, демонструє новий тип війни й вдосконалений механізм 

управління інформацією як інструментом зброї [296, c. 850]. В публікаціях, які 

присвячені подіям російсько-української війни, найчастіше вживаються терміни 

«гібридна війна», «комбінована війна», «змішана війна», «неоконвенційна, 

нестандартна війна», «кримінально/терористична війна», «війна керованого хаосу 

або нелінійна війна» [313]. Способи впливу, які використовує РФ характеризуються 

як гібридна війна та провокації: кібератаки, атаки у ЗМІ, фейкові новини, підтримка 

проросійських партій, провокації на морі, блокади торгівельних суден тощо [314]. 

Для позначення цілеспрямованого негативного, невідповідаючого дійсності 
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інформаційного впливу Російської Федерації проти України широко застосовується 

словосполучення «інформаційна війна» [315]. М. Коннелл (M. Connell) та С. Волгер 

(S. Volger) у публікації «Російський підхід до кібервійни» стверджують, російські 

воєнні теоретики не використовують терміни кібер- чи кібервійна (cyberwarfare). 

Вони застосовують концепцію «інформаційної війни», що включає в себе атаки в 

комп’ютерних мережах, цифрове протистояння, психологічні та інформаційні 

операції [316]. Іншими словами, за допомогою різноманітних дій у кіберпросторі 

створюються додаткові можливості для встановлення домінуючої позиції держави.  

Згідно Військової доктрини Російської Федерації, затвердженої у 2014 р., 

сучасні воєнні конфлікти характеризуються рядом ознак, серед яких: «комплексне 

застосування воєнної сили, політичних, економічних, інформаційних та інших 

заходів невоєнного характеру, які реалізуються з широким використанням 

протестного потенціалу населення і спеціальних операцій», «вплив на супротивника 

на всю глибину його території одночасно в глобальному інформаційному просторі» 

[317]. Крім цього, доктриною встановлено завдання щодо розвитку сил і засобів 

інформаційного протиборства [317].  

Значного поширення в умовах інформаційної війни на території України 

набули злочини, пов’язані із створенням і розповсюдженням шкідливого контенту. 

Як зазначається у резолюції №1988 (2014) ПАРЄ «Останні події в Україні: загрози 

для функціонування демократичних інститутів»: «часті і необґрунтовані 

повідомлення про порушення прав меншин в Україні, а також негативне висвітлення 

діяльності нового уряду в Києві з боку деяких національних і міжнародних засобів 

масової інформації негативно вплинули на міжетнічні відносини в Україні та в 

кінцевому підсумку позначились на єдності та стабільності країни»[318]. З іншого 

боку, Кіберполіція України постійно фіксує спроби скомпрометувати ресурси 

державних органів, підприємств та інших компаній [319]. За допомогою 

інформаційних акцій у кіберпросторі Росія систематично скомпроментовувала 

український уряд та військових, тим самим підриваючи їх авторитет та намагаючись 

ставити під сумнів їх легітимність.  
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Спеціальна робоча група при Європейській службі зовнішніх дій (East 

StratComTask Force) з жовтня 2015 р. по липень 2016 р. зафіксувала 936 випадків 

дезінформації, фейкових повідомлень кремлівської пропаганди російською мовою 

для громадян України, Білорусі, країн Балтії. Важливим об'єктом російського 

впливу є внутрішньополітична ситуація в Україні, а також окремі політичні й 

громадські інститути: система влади, місцеве самоврядування, політичні партії та 

громадські рухи, релігійні організації, ЗМІ. Мета російської інформаційної 

(психологічної) війни – руйнація українського суспільства «зсередини» – через 

дискредитацію діючої влади, її курсу європейської і євроатлантичної інтеграції, 

інспірування соціального незадоволення і сепаратистських настроїв в регіонах, 

просування в українському культурноінформаційному просторі доктрини «русского 

мира» і правомірності захисту «співвітчизників» на українській території. Загалом 

йдеться про дезінтеграцію і знищення української державності [320]. 

Окремі особливості російсько-українського протистояння ускладнюють 

можливе правове регулювання визначеної проблеми. Так, на думку,                            

Размєтаєвої Ю. С., серед таких ознак конфлікту між Україною та Російською 

Федерацією,  передусім, слід визнати тривалий характер кіберконфлікту. Якщо у 

випадках кібератак стосовно Естонії у 2007 р. чи Грузії у 2008 р. існує чітка 

періодизація, то стосовно України часові рамки протистояння досить складно 

визначити. Ворожі дії проти України в кіберпросторі тривають з різним ступенем 

інтенсивності, переходячи в більш та менш гострі фази [321]. 

В контексті проведеного дослідження цікавим є підхід української сторони 

щодо кваліфікації відповідних кібернетичних атак. У сучасних умовах фактичної 

гібридної війни, яка ведеться проти України в активній фазі з весни 2014 р., питання 

забезпечення національної кібербезпеки має надзвичайно важливе значення. 

Питання забезпечення кібербезпеки виділені у чинній редакції Стратегії 

національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 26 

травня 2015 року № 287 [258]. Зокрема, загрозами інформаційній безпеці серед 

іншого визначено: ведення інформаційної війни проти України; відсутність цілісної 

комунікативної політики держави, недостатній рівень медіа-культури суспільства 
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[247]. Перша з окреслених загроз констатує факт наявності інформаційної війни 

проти нашої держави як продовження бойових дій специфічними методами. Друга 

визначає умови, за яких методи інформаційної війни, що застосовуються 

противником, досягають поставлених ним цілей. 

Державна політика щодо забезпечення кібернетичної та інформаційної 

безпеки певною мірою сповнена дуалізмом, оскільки ці два напрями є дуже 

взаємопов’язаними. Зокрема, створення інтегрованої системи оцінки інформаційних 

загроз та оперативного реагування на них і моніторинг кіберпростору з метою 

своєчасного виявлення, запобігання кіберзагрозам і їх нейтралізації є багато у чому 

пов’язаними заходами. Крім цього, розвиток інформаційних інфраструктур є одним 

із напрямків розвитку як кібернетичної, так і інформаційної безпеки.  

У цьому контексті важливо відзначити окремі рішення Ради Національної 

безпеки та оборони, які сприяли обмеженню негативного впливу на вітчизняні 

інформаційні системи зі сторони держави-агресора. До них відносяться:  

1. Рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 02.09.2015 р.  

2. Рішення РНБО «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи 

з їх нейтралізації» від 29.12.2016 р. 

3. Рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 15.05.2017 р. 

4. Рішення РНБО «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та 

невідкладні заходи з їх нейтралізації» від 10.07.2017 р. 

На підставі названих рішень було введено санкції проти осіб та компаній, 

причетних до анексії Криму і агресії у східних областях України, діяльність яких 

загрожує безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Зокрема, було 

обмежено використання антивірусного програмного забезпечення, розробленого 

компаніями «Доктор Веб» та «Лабораторія Касперського», а державним органам 

встановлено заборону закуповувати відповідні програми. Крім цього, забороненими 

було визнано низку інформаційних ресурсів Російської Федерації. Під дію Рішення 
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РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)» попали російські сайти, портали та соціальні 

мережі (ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Яндекс та ін.). Спільними засобами 

Служби безпеки України та українських провайдерів було створено спеціальні 

механізми блокування інформаційних ресурсів. Вони застосовуються, передусім, 

для протидії поширення закликів до війни, сепаратизму, порушення суверенітету і 

територівльної цілісності України. Починаючи з 2015 р. було відкрито 23 

кримінальні провадження за статтями 109, 110, 258 Кримінального кодексу України, 

притягнуто до відповідальності 14 адміністраторів сепаратистських сайтів. Крім 

цього, розпочато 25 кримінальних проваджень про незаконне втручання в роботу 

інформаційних систем (серед яких передусім сайти облдержадміністрацій), 

внаслідок чого притягнуто до відповідальності 6 осіб.  

Важливо зазначити, що кібератака з використанням вірусу Petya у 2017 р. 

стала можливою завдяки функціонуванню міжнародної мережевої інфраструктури, 

збудованої спеціальними службами Російської Федерації. Саме з використанням цієї 

мережі було реалізовано напади на об’єкти критичної інфраструктури, 

розповсюдження і зараження шкідливим програмним забезпеченням (АРТ-атаки — 

Advanced Persistent Threat). Наприкінці червня 2017 р. Служба безпеки України 

спільно із іноземними фахівцями припинила використання міжнародної мережевої 

інфраструктури.  

Однак, варто зазначити, що ККУ не передбачає додаткової кваліфікаційної 

ознаки стосовно порушення національної безпеки, територіальної цілісності чи 

громадського порядку за допомогою ІКТ. Тобто ніякої спеціальної відповідальності 

за вчинення кібернетичних атак не встановлено. Тому, в ході проведеного 

дослідження пропонуємо доповнення таких статей ККУ, як: ст. 113 «Диверсія», ст. 

114 «Шпигунство», ст. 159 «Порушення таємниці голосування», ст. 261 «Напад на 

об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення» ст. 

270.1 «Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального 

господарства», ст. 277 «Пошкодження шляхів і сполучення транспортних засобів»,  

ст. 292 «Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 
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конденсатопроводів та нафтопроводів» тощо, положенням щодо обтяжуючої 

обставини вчинення таких злочинних діянь за допомогою ІКТ. 

Отже, в результаті проведеного дослідження приходимо до наступних 

висновків. Протиправна діяльність у кіберпросторі набуває різноманітних форм та 

способів здійснення. Особливостями інформаційно-технічної війни є складність 

ідентифікації джерела агресії, контрольоване, дозоване нанесення шкоди, 

припинення дії після повного досягнення цілей, непередбачуваність наслідків. 

Потенційно кібератака проти будь-якої держави може спровокувати масштабний 

міжнародний конфлікт, оскільки відповідь сторони, що постраждала, може бути 

непропорційною 

У період з 2013 р. по теперішній час на території України регулярно 

фіксуються кібернетичні атаки проти інформаційних систем та інфраструктур різної 

форми власності. Найбільш значними із них були атаки на енергетичну 

інфраструктуру у 2015 р. та використання вірусу  Petya/NotPetya у 2017 р. 

Однозначного підтвердження участі Російської Федерації у здійсненні цих атак не 

встановлено. Тим не менше, ряд держав оприлюднили політичні заяви про визнання 

відповідальності РФ за кібернетичні дії на території України.  

Кваліфікація злочинних дій у кіберпросторі України можлива відповідно до 

норм міжнародного права. За умов відсутності спеціальних міжнародних актів 

стосовно кібератак чи кібервійни, до таких дій застосовуються загальні норми і 

принципи міжнародного права. Однак, для кваліфікації кібернетичних атак як  

міжнародних злочинів потрібна наявність фактів про зв’язок протиправного діяння з 

діями іноземної держави (її безпосередній участі або сприяння чи фінансування 

таких дій). При чому, стосовно кібератак на території України в 2013-2018 рр. може 

враховуватись факт їх здійснення під час міжнародного озброєного конфлікту.  

Україні доцільно ініцювати розслідування кібернетичних атак на її території з 

метою виявлення зв’язків цих дій з Російською Федерацією. А також ініціювати 

відповідне судове провадження, що надасть можливість у майбутньому звертатись 

до міжнародних інституцій щодо засудження країни-агресора. 
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Висновки до розділу 3 

Україна є активним учасником міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю, яке здійснюється відповідно до Конвенції про 

кіберзлочинність та Додаткового протоколу до неї, Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, програм співробітництва Україна-НАТО, а 

також двосторонніх договорів про взаємну правову допомогу. Аналіз правових та 

інституційних основ протидії кібернетичній злочинності в Україні надав можливість 

виявити прогресивні та проблемі аспекти національного регулювання визначеної 

сфери. 

Нормативну базу боротьби з кіберзлочинністю в Україні складають загальні та 

спеціальні нормативно-правові акти, насамперед Кримінальний та Кримінальний 

процесуальний кодекси України. В процесі дослідження встановлено, що вітчизняне 

законодавство інтенсивно розвивається, особливо позитивно оцінюється прийняття 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки України» 

від 21.06.2018 р. Однак, існують значні недоліки, що проявляються, насамперед, у 

відсутності понятійної єдності та узгодженості окремих законодавчих та 

підзаконних актів.  

Першочерговим етапом удосконалення чинного законодавства України в 

сфері боротьби з кіберзлочинністю має бути його гармонізація з положеннями норм 

міжнародного права, а саме Конвенції РЄ про кіберзлочинність, згоду на 

обов’язковість якої надано Верховною Радою України ще в 2005 р. В зв’язку із цим, 

пропонуємо внести такі зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального 

кодексів України: 

- включити до Розділу ХVI ККУ поняттями «кіберзлочинності», а також, 

враховуючи принцип технічної нейтральності, – поняття «інформаційно-

комунікаційні технології»; 

-  встановити додаткову обтяжуючу обставину шляхом прийняття поправки до 

ст. 67.1 ККУ щодо обтяжуючої обставини «вчинення злочину за допомогою ІКТ». 

Така обставина може бути доповнена умовою щодо підвищеної суспільної 

небезпеки або тяжкості спричинених наслідків. 
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- доповнити ст. 185 «Крадіжка», ст. 189 «Вимагання», ст. 182 «Порушення 

недоторканості приватного життя», ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів», ст. 258-4 «Сприяння вчиненню 

терористичного акту», (ст. 258-3) «Створення терористичної групи чи терористичної 

організації», (ст. 258-2) «Публічні заклики до вчинення терористичного акту» 

додатковою кваліфікуючою обставиною – «за допомогою ІКТ». 

- встановити єдині підходи до оцінки електронних доказів. 

Інституційний механізм боротьби з кіберзлочинністю в Україні значно 

розгалужений, компетенція і повноваження окремих органів не узгоджена між 

собою. Вважаємо за необхідне встановлення чіткого законодавчого розмежування 

повноважень правоохоронних та інших органів, що здійснюють функції у сфері 

забезпечення кібербезпеки. Крім того, важливим є додаткове навчання і 

перепідготовка працівників кримінальної юстиції у сфері протидії 

високотехнологічній злочинності.   

Крім цього, важливим є розробка окремих криміналістичних методик 

розслідування кіберзлочинів та забезпечення належної фахової підготовки 

правоохоронців та суддів, до обов’язків яких належить розслідування кіберзлочинів 

та розгляд судових справ щодо них. 

В процесі проведеного дослідження було встановлено, що починаючи з 2013 

р. по теперішній час на території України було здійснено низку кібернетичних атак, 

які можуть бути розділені на три групи: DDoS атаки, напади на веб-сайти та 

інфікування шкідливими програмами. Об’єктами атак були інформаційні системи 

різних форм власності, в тому числі і державної.  

В процесі проведеного дослідження зв’язків між окремими кібернетичними 

нападами, які давали б змогу говорити про систематичний зловмисний вплив на 

інформаційні ресурси держави встановлено не було. Тому згадані кібератаки 

розглядались як окремі протиправні акти.  Найбільш значними із них були атаки на 

енергетичну  інфраструктуру  у 2015 р. та  використання  вірусу  Petya/NotPetya  у 

2017 р. 
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Для кваліфікації кібератак, які мали місце на території України з 2013 р. по 

теперішній час, згідно норм міжнародного права було проаналізовано їх мету та 

наслідки. Однак оцінка масштабності здійсненого злочинного впливу є дискусійним 

питанням. За умови, якщо кібератаки призводять до масштабних порушень проти 

територіальної цілісності та суверенітету держави, а також миру і міжнародної 

стабільності, їх можна кваліфікувати як порушення норм і принципів Статуту ООН. 

Крім цього, важливо встановити зв’язок таких протиправних дій з іноземною 

державою. Стосовно досліджуваних кібератак об’єктивних підстав про причетність 

Російської Федерації до їх здійснення не виявлено.  

В окремих випадках, наведених у роботі, насамперед при розробці і 

використанні вірусу Petya/NotPetya, підтверджується зв’язок кібернетичних нападів 

з інформаційною інфраструктурою РФ. Австралія, Велика Британія, Канада, Нова 

Зеландія, Сполучені Штати, а також уряди Данії та України офіціно покладають 

відповідальність за них на військові сили Російської Федерації. За умови 

підтвердження причетності збройних сил РФ, такі дії можуть кваліфікуватись 

відповідно до норм міжнародного кримінального права.  

 При кваліфікації кібернетичних атак, здійснюваних на території України з 

2013 р. по теперішній час, потрібно врахувати факт існування міжнародного та 

неміжнародного збройного конфлікту. Така умова надає можливість застосування 

норм і принципів міжнародного гуманітарного права. Вважаємо необхідним 

подальше дослідження висвітлених кібернетичних нападів, а також ініціювання їх 

судового розгляду Україною як в національних, так і в міжнародних судових 

органах.  
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ВИСНОВКИ 

У Висновках сформовано найбільш сутністні результати й положення 

дисертаційного дослідження, наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягало у комплексному дослідженні міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, узагальнення 

основних засад універсальної концепції кіберзлочинності, а також визначення 

шляхів її розвитку. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Міжнародно-правове співробітництво в сфері боротьби з 

кіберзлочинністю здійснюється в умовах відсутності єдиного уніфікованого 

понятійно-категоріального апарату, що на нашу думку, значно знижує його 

ефективність. Поняття «кіберзлочинності» є центральним системо утворюючим 

елементом інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Пропонуємо наступне визначення: кіберзлочин – це протиправне 

суспільно небезпечне діяння здійснене за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, 

юридичних осіб, держав та їх об’єднань), що охороняються нормами національного 

та міжнародного права. У дисертаційній роботі узагальнено основні ознаки 

кіберзлочинності: інтелектуальний характер, анонімність, латентність, 

дистанційність, автоматизованість, опосередкованість, значна вартість, 

віртуалізація, транснаціональність та організованість. 

2. Вважаємо виправданим розподіл кіберзлочинів на три групи залежно від 

характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за внутрішньодержавним правом (що 

криміналізовано національним законодавством), транснаціональні кіберзлочини 

(злочини міжнародного характеру, криміналізовані міжнародними угодами) та 

міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є порушенням норм 

міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси міжнародного 

співтовариства в цілому, зокрема кібервійна). Транснаціональні кібернетичні 

злочини є злочинами міжнародного характеру, а тому необхідно розробити і 

прийняти Конвенцію ООН про боротьбу проти кіберзлочинності за прикладом 
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Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин.  

Узагальнений підхід до класифікації кіберзлочинів залежно від ознак та 

елементів їх складу можна визначити таким чином: 1) кіберзлочини, що стали 

можливими внаслідок створення і поширення ІКТ, завдають шкоду правам та 

законним інтересам учасників кіберпростору шляхом порушення конфіденційності, 

цілісності та доступності ІКТ (незаконний доступ, нелегальне перехоплення, 

втручання в дані; втручання в систему; зловживання пристроями); 2) традиційні 

злочини, вчинені з використанням ІКТ: тероризм; підробка; шахрайство; 

переслідування, вимагання, порушення права інтелектуальної власності та ін.; 3) 

кіберзлочини, що пов’язані із створення та розповсюдженням нелегального 

контенту за допомогою ІКТ. До останньої групи відносимо будь-які дії із 

забороненою інформацією (дитячою порнографією, пропагандою війни, мовою 

ненависті, зокрема расистським та ксенофобним матеріалом тощо) у кіберпросторі.  

3. Інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю – це сукупність матеріальних і процесуальних норм та принципів, 

що регулюють співробітництво між державами, спрямоване на протидію 

кіберзлочинності. Названий інститут перебуває на стадії формування та 

здійснюється на наднаціональному рівні в межах механізмів міжнародної правової 

допомоги і співробітництва щодо кримінальних справ. Для досліджуваного 

інституту притаманна фрагментарність і неоднорідність, а тому він потребує 

гармонізації. З цією метою необхідною є розробка і прийняття універсального 

міжнародного договору в рамках ООН. А тому вважаємо доцільним ініціювати 

підготовку універсальної Конвенції про боротьбу проти кіберзлочинності.  

Доцільність прийняття універсальної конвенції про кіберзлочинність 

обґрунтовується такими чинниками: 1) положення Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності не регулюють весь комплекс 

правовідносин у сфері протидії кіберзлочинності; 2) регулювання міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кібернетичною злочинністю на основі 

чинних регіональних актів призводить до подальшої фрагментації і розшарування  
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інституту; 3) розширення сфери дії чинних міжнародних угод, передусім Конвенції 

Ради Європи про кіберзлочинність, призводить до одночасного їх застосування, а 

оскільки положення таких міжнародних договорів відрізняються, необхідне 

додаткове узгодження і гармонізація; 4) Конвенція Ради Європи про 

кіберзлочинність не може стати універсальним договором у визначеній сфері через 

політичні та правові розбіжності.    

4. Встановлено, що в сучасній доктрині і практиці міжнародного права 

питання кваліфікації кібервійни залишається дискусійним. Запропоновано авторські 

визначення: кібервійна – це значні, масштабні, цілеспрямовані та систематичні 

кібератаки із застосуванням кіберзброї, здійснювані збройними силами та/або 

спеціальними підрозділами держави проти суверенітету, територіальної цілісності, 

незалежності іншої держави та міжнародного миру і стабільності; кібератака – дія, 

яка порушує прав і законних інтересів учасників кіберпростору за допомогою ІКТ, 

що здійснюються фізичними та юридичними особами за участі (сприяння, 

фінансування тощо) держав. Крім цього встановлено, що кібератаки, які 

підтримуються державами, але за своїм характером не є значними, масштабними та 

систематичними, не можуть визнаватись кібервійною. Їх можна кваліфікувати як 

недружні акти. За умови, якщо кібератака включає здійснення протиправних дій, 

передбачених національним і міжнародним правом, такі діяння можуть бути 

кваліфіковані як кіберзлочини. Найбільш виправданим, на наш погляд, є 

кваліфікація кібервійни як міжнародного злочину агресії.    

5. Матеріально-правові норми інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю визначають спеціальні 

принципи такої співпраці, криміналізацію окремих видів протиправних діянь, а 

також інституційні механізми співпраці та нарощування потенціалу (capacity 

building). Система міжнародної протидії кіберзлочинності заснована, з однієї 

сторони, на основних принципах міжнародного права, а з іншої, на спеціальних 

принципах технічної нейтральності, державно-приватного партнерства 

(мультистейкхолдерізму), еквівалентності прав людини онлайн та офлайн. 
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Як було встановлено на прикладі Інтернету речей, новітні технології за 

загальним правилом входять до сфери дії чинних міжнародних угод про 

кіберзлочинність, але спеціального регулювання не передбачено. Пропонуємо 

формальне закріплення положення про «емерджентні технології» в текстах 

міжнародно-правових актів у сфері протидії кіберзлочинності. Насамперед, в 

майбутній Конвенції ООН про боротьбу проти кіберзлочинності.  

6. З огляду на особливо високу суспільну небезпечність кіберзлочинів, які 

спричиняють шкоду об’єктам критичної інфраструктури, в універсальному договорі 

про кіберзлочинність повинно бути враховано криміналізацію таких кібернетичних 

злочинів, а також міра відповідальності за їх вчинення повинна бути підвищеною.  

7. Інституційні механізми міжнародно-правової співпраці держав у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю створені безсистемно за відсутності достатніх 

конвенційних механізмів. Як наслідок, їх діяльність є не узгодженою і 

фрагментарною, а повноваження часто дублюються. Для підвищення ефективності 

досліджуваного інституту необхідним є створення централізованого органу на 

підставі універсальної конвенції в рамках ООН (як наприклад Комітет T-CY 

відповідно до Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи).  

8. Невід’ємною частиною інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю є кримінально-процесуальні 

норми. За допомогою співпраці з кримінально-процесуальних питань у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю встановлюються загальні підходи до визначення 

юрисдикції у кіберпросторі, визнання і використання електронних доказів, 

виконання процесуальних дій, зокрема транскордонного доступу до інформації, а 

також визначаються канали зв’язку між державами.  Проблема розподілу 

суверенних юрисдикцій держав у кіберпросторі вирішується за рахунок 

застосування критеріїв місцезнаходження інформаційної інфраструктури, 

локалізації злочинної дії та наслідків, які вона спричинила, а також громадянства 

злочинця і постраждалої сторони.  

Сфера кримінально-процесуального співробітництва держав буде і далі 

розширюватись. По-перше, традиційні методи і способи кримінального процесу не 
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відповідають вимогам роботи з електронними доказами; по-друге, розслідування 

інших видів злочинів також потребує використання електронних доказів; по-третє, 

здійснюється все більше сприйняття концепції транскордонного доступу до 

інформації. Серед негативних тенденцій слід відзначити формування двох 

протилежних систем: держав, що здійснюють співпрацю з процесуальних питань 

розслідувань кіберзлочинів, а також держав, які знаходяться поза такими 

механізмами. Крім цього, існує складність у досягненні консенсусу з питання 

транснаціонального доступу до інформації, а також паралельне створення каналів, 

передбачених для оперативного реагування на кіберзлочини і передачі даних щодо 

них. Вирішення цих проблем можливе за рахунок створення Конвенції ООН про 

боротьбу проти кібезлочинності, з включенням загального положення про 

транскордонний доступ до інформації і можливістю внесення застережень до нього. 

Крім цього універсальна мережа 24/7 повинна існувати в рамках централізованого 

органу ООН. 

9. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю 

відбувався поступово із врахуванням міжнародно-правових документів, а також у 

тісному взаємозв’язку з формуванням національної системи кібербезпеки України. 

Криміналізація кіберзлочинів здійснюється в Україні на підставі Кримінального 

кодексу України, що потребує внесення змін і доповнень. Так, в першу чергу, 

потрібно доповнити кримінальне законодавство поняттям кіберзлочинності, а окрім 

цього вважаємо доцільним  прийняття поправки до ст. 67.1 ККУ щодо встановлення 

додаткової обтяжуючої обставини «вчинення злочину за допомогою ІКТ». В 

кримінально-процесуальному законодавстві слід врахувати особливості оцінки 

судом електронних доказів, як таких, що найчастіше фігурують у кримінальних 

провадженнях з розслідування кіберзлочинів, а також розробити окремі 

криміналістичні методики розслідування кіберзлочинів, з врахуванням останніх 

тенденцій щодо типових способів вчинення даного виду злочинів. Зміни до чинного 

законодавства обумовлені виконанням міжнародних зобов’язань України відповідно 

до Конвенції Ради Європи 2001 р. Інституційні механізми протидії кіберзлочинності 

в України представлені дуже розгалуженою системою органів, повноваження яких 
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потребують подальшого уточнення.  Відсутність чіткого розмежування владних 

повноважень державних органів в сфері боротьби з кіберзлочинністю, призводить 

до їх дублювання та неминуче знижує ефективність. 

10. Агресія проти України у 2014 р., супроводжувалась активними операціями 

проти нашої держави у кіберпросторі. Кваліфікація цих атак, повинна 

здійснюватися з урахуванням мети і наслідків такого діяння, а також зв’язку з 

іноземною державою.  Для поширення норм міжнародного гуманітарного права на 

кібернетичні атаки в Україні, останні повинні відповідати ряду ознак, серед яких: 

здійснюватися під час озброєного конфлікту, учасниками такого конфлікту, а також 

призводити до серйозних і масштабних наслідків. Міжнародне кримінальне право 

може бути використане для кваліфікації кібернетичних атак в Україні у випадку 

встановлення масштабних наслідків, не сумісних із положеннями Статуту ООН. 

Здійснювані кібератаки на території України відбувались під час 

міжнародного збройного конфлікту. В окремих випадках, наведених у роботі, 

насамперед при розробці і використанні вірусу Petya/NotPetya, підтверджується 

зв’язок кібернетичних нападів з інформаційною інфраструктурою Російської 

Федерації. Крім цього, важливо врахувати, що акти політичного визнання 

відповідальності Російської Федерації за атаку у 2017 р. уже прийняті окремими 

державами. Вважаємо, що Україні доцільно продовжувати розслідування 

кібернетичних атак на її території з метою виявлення зв’язків цих дій з Російською 

Федерацією.  
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злочинності та кримінального правосуддя, 2001 р. 

 Рамкове рішення Ради ЄС «Про боротьбу з шахрайством та підробкою 

безготівкових засобів розрахунку, 28.05.2001 р. 

 Угода про співробітництво держав-членів СНД у боротьбі із 

злочинністю в сфері комп’ютерної інформації, 01.06.2001 р. 

 Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну 

допомогу у кримінальних справах, 08.11.2001 р. 

 Конвенція РЄ про кіберзлочинність, 21.11.2001 р. 

 Резолюція ГА ООН 56/121: Боротьба із злочинним використанням 

інформаційних технологій, 19.12.2001 р. 

2002 р. 

 

 

Директива ЄС 2002/58 «Про обробку персональних даних та захист 

приватності в сфері електронних комунікацій», 12.06.2002 р. 
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2003 р. 

 

 

Додатковий протокол до Конвенції РЄ про кіберзлочинність, 

28.01.2003 р. 

 Женевська Декларація принципів «Побудова інформаційного 

суспільства: глобальна задача в новому тисячолітті» та Женевський 

план дій «С5. Зміцнення довіри і безпеки при використанні ІКТ», 

12.12.2003 р. 

2005 р.  

 Бангкокська декларація ЕКОСОР про взаємодію та відповіді: 

стратегічні альянси у сфері попередження злочинності та 

кримінального правосуддя, 22.07.2005 р. 

 Туніська програма для інформаційного суспільства, 18.11.2005 р 

2007 р.  

 Глобальний план дій щодо кібербезпеки МСЕ, 2007 р. 

 Резолюція Міжнародного союзу електрозв’язку 2007/12, 25.07.2007 р. 

 Резолюція Міжнародного союзу електрозв’язку 2007/19, 26.07.2007 р. 

2008 р. 

 

 

Посібник ОЕСР про крадіжку онлайнової ідентифікації, 2008 р. 

 Резолюція Всесвітньої асамблеї стандартизації електрозв’язку 50: 

кібербезпека, 21-30.10.2008 р.  

Резолюція Всесвітньої асамблеї стандартизації електрозв’язку 52: 

протидія та боротьба із спамом, 21-30.10.2008 р.  

Резолюція Всесвітньої асамблеї стандартизації електрозв’язку 58: 

сприяти створеннб національних груп з реагування на комп’ютерні 

інциденти, особливо для держав, що розвиваються, 21-30.10.2008 р. 

 Керівні принципи РЄ щодо співпраці між правоохоронними органами 

та постачальниками Інтернет-послуг проти кіберзлочинів,               

02.04.2008 р. 

 Резолюція ГА ООН 63/195: Зміцнення Програми Організації 

Об'єднаних Націй в галузі попередження злочинності та 
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кримінального правосуддя, особливо її потенціалу в сфері технічного 

співробітництва, 18.12.2008 р. 

2009 р. 

 

 

Угода про співробітництво у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки ШОС, 16.06.2009 р. 

 Резолюція ЕКОСОР 2009/22: Міжнародне співробітництво у сфері 

запобігання, розслідування, переслідування та покарання за 

економічне шахрайство та злочини, пов’язані із особистістю, 

30.07.2009 р. 

 Керівництво для держав, що розвиваються «Розуміння 

кіберзлочинності» Міжнародного союзу електрозв’язку, 2009 р. 

 Резолюція ГА ООН 64/179:  

Зміцнення Програми Організації Об'єднаних Націй в галузі 

попередження злочинності та кримінального правосуддя, особливо її 

потенціалу в сфері технічного співпраці, 18.12.2009 р.  

2010 р.  

 Хайдерабацька декларація Міжнародного союзу електрозв’язку, 

24.05.-05.06.2010 р.  

 Резолюція ГА ООН 65/41: Досягнення в сфері інформатизації і 

телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки, 08.12.2010 р. 

 

 

 

 

 

Резолюція ГА ООН 65/230: Дванадцятий Конгрес Організації 

Об'єднаних Націй з профілактики злочинності та кримінального 

правосуддя,  21.12.2010 р. 

Сальвадорська декларація про комплексні стратегії щодо глобальних 

викликів: системи попередження злочинності, системи кримінального 

судочинства та їх розвиток в мінливому світі, 19.04.2010 р. 

Резолюція ГА ООН 65/232: Зміцнення Програми Організації 

Об'єднаних Націй в галузі попередження злочинності та 

кримінального правосуддя, особливо її потенціалу в сфері технічного 

співробітництва, 21.12.2010 р. 
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Конвенція про боротьбу із злочинами у сфері інформаційних 

технологій ЛАД, 21.12.2010 р. 

 проект О. О. Мережка Конвенції про заборону використання 

кібервійни в глобальній інформаційній мережі інформаційних і 

обчислювальних ресурсів (Інтернеті), 2010 р. 

2011 р.   

 Перша нарада Групи експертів ООН відкритого складу для 

проведення усестороннього вивчення проблеми кіберзлочинності та 

відповідних заходів зі сторони держав-членів, міжнародного 

співтовариства та приватного сектора, 17-21.01.2011 р. 

 Доповідь міжурядової групи експертів відкритого складу про 

усестороннє дослідження проблеми кіберзлочинності і відповідні 

засоби зі сторони держав-членів, міжнародного співтовариства і 

приватного сектору, 11-15.04.2011 р. 

 Резолюція 20/7: Сприяння заходам щодо боротьби з кіберзлочинністю, 

включаючи технічну допомогу і нарощування потенціалу,                

15.05.2011 р. 

 Доповідь Спеціального доповідача про сприяння та захист права на 

свободу думки та висловлювання, Франк Ла Рю, 16.05.2011 р. 

 Резолюція ЕКОСОР 2011/33: про попередження, захист та міжнародне 

співробітництво проти використання нових інформаційних технологій 

для зловживання та / або експлуатації дітей, 28.07.2011 р. 

 Проект Російської Федерації Конвенції про забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, 21-22.09.2011 р. 

 Концепція Конвенції ООН про забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки, 2011 р. 

 Директива Європарламенту про протидію сексуальній експлуатації 

дітей онлайн і дитячій порнографії, 13.12.2011 р. 

 Резолюція ГА ООН 66/24: Досягнення в сфері інформатизації і 

телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки, 13.12.2011 р. 
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 Резолюція ГА ООН 66/179: Подальша діяльність за підсумками 

дванадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з профілактики 

злочинності та кримінального правосуддя і підготовка до 

тринадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з профілактики 

злочинності та кримінального правосуддя,  19.12.2011 р. 

Резолюція ГА ООН 66/181:  

Зміцнення програми Організації Об'єднаних Націй в галузі 

попередження злочинності та кримінального правосуддя, особливо її 

потенціалу в сфері технічного співробітництва, 19.12.2011 р.  

2012 р.  

 Резолюція ГА ООН A/HRC/20/L.13: Заохочення, захист і здійснення 

прав людини в інтернеті, 29.06.2012 р. 

 Резолюція ГА ООН 67/27: Досягнення в сфері інформатизації і 

телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки, 11.12.2012 р. 

 Резолюція ГА ООН 67/184: Подальша діяльність за підсумками 

дванадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з профілактики 

злочинності та кримінального правосуддя і підготовка до 

тринадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з профілактики 

злочинності та кримінального правосуддя, 20.12.2012 р. 

Резолюція ГА ООН 67/189: Зміцнення програми Організації 

Об'єднаних Націй в галузі попередження злочинності та 

кримінального правосуддя, особливо її потенціалу в сфері технічного 

співробітництва, 20.12.2012 р. 

 Резолюція ЕКОСОР 2012/19: про посилення міжнародної співпраці у 

боротьбі з транскордонною організованою злочинністю у всіх формах 

і проявах, 27.12.2012 р. 

2013 р. 

 

 

Талліннський посібник із застосування міжнародного права до 

кібервійни, 2013 р. 

 Друга нарада Групи експертів ООН відкритого складу для проведення 
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усестороннього вивчення проблеми кіберзлочинності та відповідних 

заходів зі сторони держав-членів, міжнародного співтовариства та 

приватного сектора, 25-28.02.2013 р. 

Усестороннє дослідження проблеми кіберзлочинності та відповідних 

заходів зі сторони держав-членів, міжнародного співтовариства і 

приватного сектору, 2013 р.  

 Резолюція ЕКОСОР E/CN.15/2013/24 «Сприяння діяльності щодо 

боротьби з кіберзлочинності, включаючи надання технічної допомоги 

і нарощування потенціалу», 22-26.04.2013 р. 

 Резолюція 22/7 «Посилення міжнародної співпраці у боротьбі з 

кіберзлочинністю», 15.05.2013 р. 

Резолюція 22/8 «Сприяння технічній допомозі і нарощування 

потенціалу для посилення національних заходів та міжнародної 

співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю», 15.05.2013 р. 

 Директива щодо атак проти інформаційних систем, 12.08.2013 р. 

2014 р. 

 

 

Конвенція про кібербезпеку і захист персональних даних АС, 

27.06.2014 р. 

 Доповідь робочої групи експертів СНД з кіберзлочинності, 2014 р. 

2015 р. 

. 

 

Дохінська декларація про включення питань запобігання злочинності і 

кримінальної юстиції в більш широку нараду ООН з метою вирішення 

соціальних та економічних проблем та сприяння забезпеченню 

верховенства права на національному та міжнародному рівнях, а 

також участі громадськості, 12-19.04.2015 р 

 Резолюція ГА ООН 70/174: Тринадцятий конгрес ООН з 

попередження злочинності та кримінального правосуддя, 17.12.2015 р. 

 Резолюція ГА ООН 70/237 «Розвиток в сфері інформації і 

телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки», 23.12.2015 р. 

 Проект універсальних правил відповідальної поведінки держав в 
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інформаційному просторі (ШОС), 12.2015 р. 

2016 р.   

 Друга редакція Талліннського посібника із застосування міжнародного 

права до кібервійни, 2016 р. 

 Лукська декларація про відповідальну поведінку держав і 

кіберпросторі (G7), 2016 р. 

 Проект Женевської Конвенції чи Декларації про кіберпростір, 

запропонований Стейном Шьольбергом (Stein Schjolberg), 10.2016 р. 

 Директива Європарламенту про безпеку мереж та інформаційних 

систем, 06.07.2016 р. 

2017 р. 

 

 

Керівні принципи про ефективну реалізацію та імплементацію 

Будапештської конвенції про кіберзлочинність, 01.03.2017 р. 

 Третя нарада Групи експертів ООН відкритого складу для проведення 

усестороннього вивчення проблеми кіберзлочинності та відповідних 

заходів зі сторони держав-членів, міжнародного співтовариства та 

приватного сектора, 10-13.04.2017 р. 

 Підготовка проекту другого додаткового протоколу до Будапештської 

конвенції про кіберзлочинність (Рада Європи), 09.06.2017 р. 

 Засідання Групи урядових експертів ООН з кіберзлочинності, 

23.06.2017 р. 

 Резолюція 22/8 Комісії з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя «Сприяння технічній допомозі та створення можливостей 

для посилення національних заходів та міжнародної співпраці проти 

кіберзлочинів», 2017 р. 

 Проект Цифрової Женевської Конвенції, запропонований компанією 

Microsoft, 02.2017 р. 

 Проект «Міжнародної стратегії співробітництва в Кіберпросторі», 

запропонований Китаєм, 03.2017 р. 

 Проект договору про боротьбу з сексуальним насильством онлайн 
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щодо дітей, 17-19.11.2017 р. 

2018 р. 

 

 

Четверта нарада Групи експертів ООН відкритого складу для 

проведення усестороннього вивчення проблеми кіберзлочинності та 

відповідних заходів зі сторони держав-членів, міжнародного 

співтовариства та приватного сектора, 03-05.04.2018 р. 

 Резолюція ЕКОСОР E/CN.15/2018/12 «Доповідь про роботу зустрічі 

Групи експертів для проведення усестороннього дослідження 

проблеми кіберзлочинності, проведеного у Відні 3-5 квітня 2018 р.», 

14-18.05.2018 р. 

 
 

Додаток Г. Перелік чинних двосторонніх  

договорів України про взаємну правову допомогу 

 

1. Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову 

допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31.10.1992 р. (набуття чинності - 

19.01.1994 р.);  

2. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. (набуття 

чинності - 14.08.1994 р.); 

3. Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993 р. 

(набуття чинності - 20.11.1994 р.); 

4. Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 р. (набуття 

чинності - 24.04.1995 р.); 

5. Договір між Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995 р. (набуття 

чинності – 05.11.1996 р.); 

6. Договір між Україною і Естонською Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 15.02.1995 р. (набуття 

чинності – 17.05.1996 р.); 

7.  Договір між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 

23.05.1995 р. (набуття чинності – 12.07.1996 р.); 

8. Договір між Україною і Монголією про правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах від 27.06.1995 р. (набуття чинності – 01.08.2002 р.)  

9. Угода між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, пов’язаних 
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зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків від 18.04.1996 р. 

(набуття чинності – 01.04.1997 р.);  

10. Угода між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків від 18.04.1996 р. (набуття чинності – 01.04.1997 р.);  

11. Договір між Україною і Канадою про взаємодопомогу у кримінальних 

справах від 23.09.1996 р. (набуття чинності – 01.03.1999 р.); 

12. Договір між Україною і Грузією про передачу осіб, засуджених до 

позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 14.02.1997 р. (набуття 

чинності – 10.05.1998 р.);  

13. Договір між Україною і Азербайджанською Республікою про передачу 

осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 

24.03.1997 р. (набуття чинності – 27.04.1998 р.);  

14. Договір між Україною і Республікою Узбекистан про правову допомогу 

і правові відносини у цивільних і сімейних справах від 19.02.1998 р. (набуття 

чинності – 19.06.1999 р.);  

15. Договір між Україною та США про взаємну правову допомогу у 

кримінальних справах від 22.07.1998 р. (набуття чинності – 27.02.2001 р.);  

16. Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про 

екстрадицію від 10.12.1998 р. (набуття чинності – 13.07.2000 р.); 

17. Договір між Україною і Республікою Казахстан про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 

17.09.1999 р. (набуття чинності – 22.07.2000 р.); 

18. Договір між Україною та Соціалістичною Республікою В’єтнам про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 

06.04.2000 р. (набуття чинності – 18.08.2002 р.); 

19. Договір між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу 

в цивільних справах від 10.04.2000 р. (набуття чинності – 20.06.2003 р.);  

20. Угода між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу 

та співробітництво у цивільних справах від 23.11.2000 р. (набуття чинності – 

02.05.2004 р.); 

21. Договір між Україною і Республікою Вірменія про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 

01.03.2001 р. (набуття чинності – 01.09.2002 р.);  

22. Договір між Україною і Чеською Республікою про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних справах від 28.05.2001 р. (набуття чинності – 

08.11.2002 р.);  

23. Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про 

передачу засуджених осіб для відбування покарання від 21.07.2001 р. (набуття 

чинності – 12.10.2002 р.);  

24. Договір між Україною та Угорською Республікою про правову допомогу 

в цивільних справах від 02.08.2001 р. (набуття чинності – 08.03.2002 р.);  

25. Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про 

взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 16.01.2002 р. (набуття 

чинності – 24.10.2006 р.);  
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26. Угода між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в 

цивільних справах від 02.07.2002 р. (набуття чинності – 27.01.2007 р.);  

27. Договір між Україною та Республікою Індія про видачу 

правопорушників від 03.10.2002 р. (набуття чинності – 18.01.2007 р.);  

28. Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову 

допомогу в кримінальних справах від 03.10.2002 р. (набуття чинності – 12.09.2003 

р.); 

29. Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним 

Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу в 

кримінальних справах від 02.04.2003 р. (набуття чинності – 19.01.2004 р.);  

30. Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною 

Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 

13.10.2003 р. (набуття чинності – 17.12.2004 р.);  

31. Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про 

видачу правопорушників від 21.10.2003 р. (набуття чинності – 27.08.2006 р.);  

32. Договір між Україною та Республікою Панама про видачу 

правопорушників від 04.11.2003 р. (набуття чинності – 28.08.2004 р.);  

33. Договір між Україною та Республікою Панама про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах від 04.11.2003 р. (набуття чинності – 28.08.2004 

р.);  

34. Договір між Україною та Республікою Таджикистан про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 02.04. 

2004 р. (набуття чинності – 06.04.2008 р.);  

35. Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про видачу 

правопорушників від 11.05.2004 р. (набуття чинності – 17.07.2008 р.);  

36. Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про передачу 

засуджених осіб від 11.05.2004 р. (набуття чинності – 11.01.2008 р.);  

37. Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові 

відносини та правову допомогу у цивільних і кримінальних справах від 11.05.2004 р. 

(набуття чинності – 31.08.2007 р.);  

38. Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в 

цивільних справах від 21.05.2004 р. (набуття чинності – 29.12.2005 р.); 

39. Угода між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в 

цивільних справах від 06.09.2004 р. (набуття чинності – 18.03.2006 р.);  

40. Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну 

правову допомогу в кримінальних справах від 10.10.2004 р. (набуття чинності – 

19.01.2006 р.);  

41. Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу 

правопорушників від 10.10.2004 р. (набуття чинності – 19.01.2006 р.);  

42. Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною 

Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання від 12.11.2004 р. (набуття чинності – 22.12.2006 р.);  

43. Договір між Україною та Туркменистаном про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 

23.03.2005 р. (набуття чинності – 23.06.2006 р.);  
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44. Угода між Україною та Організацією Об’єднаних Націй про виконання 

вироків Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії від 

07.08.2007 р. (набуття чинності – 19.11.2012 р.);  

45. Протокол між Україною та Чеською Республікою про внесення змін до 

Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах від 07.08.2007 р. (набуття чинності – 19.11.2012 р.);  

46. Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською 

Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 

від 08.04.2008 р. (набуття чинності – 01.01.2010 р.);  

47. Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською 

Арабською Джамагирією про передачу засуджених осіб від 08.04.2008 р. (набуття 

чинності – 01.01.2010 р.);  

48. Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про 

правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 

від 09.10.2008 р. (набуття чинності – 30.01.2011 р.);  

49. Договір між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, 

засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання від 

12.06.2009 р. (набуття чинності – 15.01.2012 р.);  

50. Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про 

передачу засуджених осіб від 02.12.2009 р. (набуття чинності – 28.09.2014 р.);  

51. Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та 

Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання пункту 3 статті 3 Договору 

між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних та кримінальних справах від 10.01.2011 р. (набуття чинності – 08.02.2011 

р.);  

52. Угода про співробітництво між Міністерством юстиції України та 

Міністерством юстиції Республіки Польща про застосування двомовних бланків 

клопотань про надання правової допомоги у цивільних справах від 10.01.2011 р. 

(набуття чинності – 08.02.2011 р.);  

53. Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про 

взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах від 26.11.2012 р. 

(набуття чинності – 20.02.2014 р.);  

54. Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про 

взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26.11.2012 р. (набуття 

чинності – 20.02.2014 р.);  

55. Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про 

видачу правопорушників від 26.11.2012 р. (набуття чинності – 20.02.2014 р.); 

56. Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову 

допомогу у цивільних і господарських справах від 10.12.2012 р. (набуття чинності – 

19.08.2017 р.); 

57. Договір між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою 

Шри-Ланка про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 25.06.2016 р. 

(набуття чинності – 20.12.2017 р.);  
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58. Договір між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою 

Шри-Ланка про передачу засуджених осіб від 25.06.2016 р. (набуття чинності – 

20.12.2017 р.);  

59. Договір між Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову 

допомогу в кримінальних справах від 04.08.2016 р. (набуття чинності – 06.08.2017 

р.);  

60. Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією 

з питань юстиції від 27.06.2016 р. (набуття чинності – 02.09.2017 р.). 
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