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ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ МЕХАНІЗМУ РОБОТИ СУЧАСНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Реформування правоохоронної системи України в сучас-
них умовах передбачає пошук нових інноваційних рішень, які 
б за короткий час давали найбільш позитивний ефект з точки 
зору поточної роботи і розвитку правоохоронної системи в ці-
лому. Одним з напрямів, що потребує покращення, є якісна 
складова особового складу Національно поліції України. 

І тут потрібно розуміти, що з точки зору інтелектуального 
наповнення, найбільшу складність становить протидія білоко-
мірцевій економічній злочинності та кіберзлочинності. На 
останньому випадку хотілося б зупинитися більш докладно. 

Використання правопорушниками комп’ютерних техноло-
гій носить прогресуючий характер. Воно обумовлено віднос-
ною легкістю приховування слідів за їх допомогою, значним 
«прибутком» за невеликий час, створенням у правопорушника 
психологічної установки на низьку ймовірність покарання за 
такі злочини в силу об’єктивних та суб’єктивних причин тощо. 

Виклики з боку такого прогресуючого злочинного елементу 
передбачають своєчасне і належне опанування працівниками 
Національної поліції України знань та вмінь у сфері застосу-
вання комп’ютерної техніки. Такі знання мають містити відо-
мості як про методи дій правопорушників, так і техніко-
процедурні аспекти документування такої злочинної діяльнос-
ті. Небажання правоохоронців вникати в цю проблематику 
може призвести до негативних наслідків під час попереджен-
ня та розслідування відповідних правопорушень. 

У якості прикладів тут можна навести: 
1) застосування правопорушниками термінального досту-

пу до операційних систем, розташованих у хмарному сховищі. 
Як наслідок – просте вилучення засобів комп’ютерної техніки 
під час обшуку або огляду місця події не дає позитивних ре-
зультатів. Особливо ця проблема є актуальною при документу-
ванні конверт-центрів, ІТ-фірм, що спеціалізуються на проти-
правній діяльності; 
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2) завантаження системи з носіїв, які приховуються в пе-
риферійних пристроях (мишах, принтерах, сканерах). Невилу-
чення в ході обшуку таких пристроїв призводить до втрати 
доказової інформації. А таких випадків стає все більше, у тому 
числі у сфері нелегального грального бізнесу; 

3) використання правопорушниками маловідомих правоо-
хоронцям операційних систем, інформацію з яких вкрай скла-
дно вилучити без сторонньої допомоги. А враховуючи подеку-
ди кількарічні черги на проведення комп’ютерно-технічних 
експертиз, таку допомогу можна не одержати взагалі. У цьому 
контексті особливу увагу слід звернути на підготовку кваліфі-
кованих експертів, брак яких відчувається сьогодні, як у віт-
чизняних, так і закордонних органах правопорядку; 

4) дії правоохоронних органів, зокрема експертів, щодо 
зняття образів з SSD-вінчестерів із наступним долученням до 
них відповідних ґеш-згорток можуть призвести до визнання 
висновків експертизи недійсними за результатами проведення 
додаткової експертизи. Це відбувається тому, що процедура 
TRIM для SSD-вінчестерів регулярно очищує дані в осередках 
жорсткого диску. Тобто, при наступному знятті геш-згортки 
новоствореного образу, вона не буде збігатися з попередньою. 

Описані приклади є лише невеличкою частиною проблем, 
з якими стикаються у практичній діяльності правоохоронці. 
Саме тому потрібно на належному рівні вести підготовку фа-
хівців для органів Національної поліції, створювати технічні 
умови та методичну основу для набуття ними зань і навичок в 
означеній сфері. 

Крім наведених аспектів потрібно також звернути увагу 
на те, що нормативно-правова база України потребує змін у 
частині захисту національного інформаційного простору від 
протиправного контенту. Тому доцільно у чинному законодав-
стві передбачити порядок та підстави його блокування та ви-
далення. Здійснення цього можливо у розрізі заходів забезпе-
чення кримінального провадження, передбачених чинним 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Також потребує удосконалення механізм міжнародної вза-
ємодії, адже більшість кіберзлочинів мають транснаціональний 
характер, а відтак виникає багато проблем юрисдикційного 
характеру. 
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