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Аналіз вказаних правових актів показав, що сьогодні ще існує ряд 
нормативних прогалин, у частині законодавчого регулювання проти-
дії незаконного заволодіння автотранспортними засобами, що вчиня-
ються з проникненням у приміщення чи інше сховище, які потребують 
більш детального вивчення зі сторони вчених та практиків.  
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

15 березня 2016 року Указом Президента України № 96/2016 
було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки Украї-
ни». Ця Стратегія базується на положеннях Конвенції про кіберзло-
чинність, ратифікованої Законом України від 7 вересня 2005 року  
№ 2824-IV [2]. 
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Стратегією визначено, що переваги сучасного цифрового світу 
та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення но-
вих загроз національній та міжнародній безпеці. Поряд із інцидента-
ми природного (ненавмисного) походження зростає кількість та по-
тужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп 
та осіб. 

Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, ви-
користання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних 
фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. Кі-
берзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної 
шкоди інтересам особи, суспільства і держави. 

Для досягнення мети захисту інформаційного простору необхід-
но визначити: 

1) створення національної системи кібербезпеки; 
2) посилення спроможностей суб’єктів сектору безпеки та обо-

рони для забезпечення ефективної боротьби із кіберзагрозами воєн-
ного характеру, кібершпигунством, кібертероризмом та кіберзло-
чинністю, поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері; 

3) забезпечення кіберзахисту державних електронних інфор-
маційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, а також інформаційної інфраструктури, яка знаходиться під 
юрисдикцією України та порушення сталого функціонування якої 
матиме негативний вплив на стан національної безпеки і оборони 
України (критична інформаційна інфраструктура). 

Стратегією визначено перелік державних органів, на яких пок-
ладається обов’язок щодо забезпечення безпеки інформаційного 
простору України. 

Основними державними органами у сфері захисту кібербезпеки 
є Міністерство оборони України, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, Наці-
ональна поліція України, Національний банк України, розвідувальні 
органи, на які мають бути покладені в установленому порядку такі 
основні завдання: 

– на Міністерство оборони України, Генеральний штаб Зброй-
них Сил України відповідно до компетенції – здійснення заходів з 
підготовки держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кі-
бероборони); здійснення військової співпраці з НАТО, пов’язаної з 
безпекою кіберпростору та сумісним захистом від кіберзагроз; за-
безпечення у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку 
та захисту інформації України і Службою безпеки України кіберзахи-
сту власної інформаційної інфраструктури; 

– на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України – формування та реалізація державної політики щодо  
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захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інфо-
рмації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту 
критичної інформаційної інфраструктури, державний контроль у 
цих сферах; координація діяльності інших суб’єктів кібербезпеки 
щодо кіберзахисту; здійснення організаційно-технічних заходів із 
запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти і кіберата-
ки та усунення їх наслідків, інформування про кіберзагрози та відпо-
відні методи захисту від них; забезпечення функціонування держав-
ного центру кіберзахисту; проведення аудиту захищеності об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури на вразливість; 

– на Службу безпеки України – попередження, виявлення, при-
пинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, які 
вчиняються у кіберпросторі; здійснення контррозвідувальних та 
оперативно-розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з кіберте-
роризмом та кібершпигунством, а також щодо готовності об’єктів 
критичної інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів; 
протидія кіберзлочинності, можливі наслідки якої безпосередньо 
створюють загрозу життєво важливим інтересам України; розслідуван-
ня кіберінцидентів та кібератак щодо державних електронних інфор-
маційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом, критичної інформаційної інфраструктури; забезпечення реа-
гування на комп’ютерні інциденти у сфері державної безпеки; 

– на Національну поліцію України – забезпечення захисту прав і 
свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від 
злочинних посягань у кіберпросторі; запобігання, виявлення, при-
пинення та розкриття кіберзлочинів; підвищення поінформованості 
громадян про безпеку в кіберпросторі; 

– на Національний банк України – формування вимог щодо кібер-
захисту критичної інформаційної інфраструктури у банківській сфері; 

– на розвідувальні органи України – здійснення розвідувальної 
діяльності щодо загроз національній безпеці України у кіберпросто-
рі, інших подій і обставин, що стосуються сфери кібербезпеки[3]. 

У зв’язку з виконанням Стратегії кібербезпеки України, Верхов-
ною Радою України 5 листопада 2017 року прийнятий Закон України 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», у відпові-
дності до статті 9 якого створюється новий орган у сфері забезпе-
чення кібербезпеки – Урядова команда реагування на комп’ютерні 
надзвичайні події України CERT-UA. Завданнями CERT-UA є: 

1) накопичення та проведення аналізу даних про кіберінциден-
ти, ведення державного реєстру кіберінцидентів; 

2) надання власникам об’єктів кіберзахисту практичної допомо-
ги з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінци-
дентів щодо цих об’єктів; 
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3) організація та проведення практичних семінарів з питань кі-
берзахисту для суб’єктів національної системи кібербезпеки та влас-
ників об’єктів кіберзахисту; 

4) підготовка та розміщення на своєму офіційному веб-сайті ре-
комендацій щодо протидії сучасним видам кібератак та кіберзагроз; 

5) взаємодія з правоохоронними органами, забезпечення їх сво-
єчасного інформування про кібератаки; 

6) взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями з пи-
тань реагування на кіберінциденти, зокрема в рамках участі у Фору-
мі команд реагування на інциденти безпеки FIRST із сплатою щоріч-
них членських внесків; 

7) взаємодія з українськими командами реагування на комп’ю-
терні надзвичайні події, а також іншими підприємствами, установа-
ми та організаціями незалежно від форми власності, які провадять 
діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки кіберпростору; 

8) опрацювання отриманої від громадян інформації про кіберін-
циденти щодо об’єктів кіберзахисту; 

9) сприяння державним органам, органам місцевого самовряду-
вання, військовим формуванням, утвореним відповідно до закону, 
підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми вла-
сності, а також громадянам України у вирішенні питань кіберзахисту 
та протидії кіберзагрозам. 

Забезпечення функціонування CERT-UA здійснює Державна слу-
жба спеціального зв’язку та захисту інформації України у межах шта-
тної чисельності та виділених обсягів фінансування [1]. 

Таким чином, необхідність забезпечення захисту кібернетично-
го простору України, протидія злочинам, що вчиняються у цій сфері 
викликало необхідність створення потужної системи органів держа-
вної влади, які повинні забезпечувати виконання цих завдань. Саме 
від ефективності їхнього функціонування залежить стан виконання 
Стратегії кібербезпеки України, затвердженої головою держави, ме-
тою якої є створення умов для безпечного функціонування кіберпро-
стору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави. 
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ТА НАРКОБІЗНЕСУ 

Бойові дії на Сході України, анексія Криму відображається на 
оперативній обстановці пов’язаною з охороною та захистом держав-
ного кордону. 

У статті 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу 
України» [1] вказується, що до основних функцій Державної прикор-
донної служби України (далі – ДПСУ) відносяться участь у боротьбі з 
організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на дер-
жавному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних 
районів; участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а 
також припинення діяльності незаконних воєнізованих або зброй-
них формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій, 
що порушили порядок перетинання державного кордону України. У 
пункті 43 статті 20 цього Закону даної статті зазначається, що ДПСУ 
має право взаємодіяти з питань охорони державного кордону Украї-
ни, протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній 
злочинності, контрабандній діяльності (виділено нами. – К. В.) з 
компетентними органами та військовими формуваннями іноземних 
держав, міжнародними організаціями в порядку і на засадах, устано-
влених законодавством. 

Боротьба незаконним обігом наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, зловживання ними турбує не тільки пра-
воохоронні органи, але й усю світову спільноту, яка вболіває за згуб-
ний вплив наркотичних засобів на здоров’я сьогоднішніх та 
прийдешніх поколінь. В Україні діє ряд законодавчих актів, котрі рег-
ламентують здійснення заходів з протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 


