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сональні комп'ютери, рідше - сервери, то DDoS-ботом може 
стати абсолютно будь-який пристрій, що має IP-адресу і інте-
рфейс для підключення до Інтернету. 

При цьому, ботнети з IoT-пристроїв кидають справжній 
виклик фахівцям з кібербезпеки, тому що генерують трафік по 
TCP- протоколу, який практично не відрізняється від легітим-
ного. 

У 2017 році все виразніше стає помітна тенденція вима-
гання грошей під загрозою DDoS-атак. Такий підхід отримав 
назву Ransom DDoS або RDoS. Зловмисники посилають ком-
панії жертві повідомлення з вимогою викупу, який може ста-
новити від 5 до 200 біткоінів. У разі несплати вони обіцяють 
організувати DDoS-атаку на критично важливий онлайн-
ресурс жертви. 

Атаки типу знищення сервісу (DeOS) 
Отримання прибутку є основним спонукальним мотивом 

зловмисників. Тим не менш, деякі з них зосереджені на блоку-
ванні або навіть знищенні атакованих систем і процесів. 

Зловмисники шукають шляхи усунення мережі «безпеки», 
яку організації використовують для відновлення систем і да-
них після поразки шкідливим або здирницьким ПО, а також 
інших інцидентів. Як показали результати атаки шифруваль-
ника Nyetya (Petya) влітку 2017 року і Bad Rabbit у жовтні 
2017 року, дані атаки не були здирницьким ПО, а справж-
ньою DeOS-атакою, яка просто знищувала дані заражених си-
стем по всьому світу. Кількість подібних атак в майбутньому 
буде зростати. 
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КІБЕРПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН 

В даний час поняття кіберпереслідування або кібербуллін-
гу стали актуальними темами для обговорення не тільки серед 
населення, а й в державних органах, в тому числі й правоохо-
ронних, особливо в зв'язку зі збільшенням випадків суїциду 
серед неповнолітніх. 

В умовах тотальної інформатизації збільшилась кількість 
випадків інтернет-агресії, яка застосовується здебільшого що-
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до неповнолітніх. Зазначений вид агресії є популярним серед 
підлітків через можливість негативного анонімного впливу на 
іншу особу, що призводить до насильницької поведінки. 

Кібербулінг - це навмисний, неодноразово-повторюваний 
вплив на підлітка, засобами інформаційних технологій, що 
включають в себе розсилку повідомлень образливого і загроз-
ливого характеру, поширення в мережі неправдивої інформа-
ції, а саме фото і відео за участю потерпілого.  

Потрапивши до мережі Інтернет, така інформація стає за-
гальнодоступною, в зв’язку з чим образи, приниження, непри-
ємні фотографії, відео здатні поширюватись нескінченно.  

Статистика свідчить про наявність феномена кібербулінгу 
у багатьох країнах, наприклад в США, Великобританії та Авс-
тралії, де місцеві міністерства освіти змушені все більше уваги 
приділяти цій проблеми. За статистикою, в англомовних краї-
нах з проявами кібербулінгу стикаються більше третини підлі-
тків 12-15 років. 

Після декількох голосних випадків самогубства через ком-
п'ютерну агресію парламенти окремих штатів прийняли зако-
ни, за якими Інтернет агресорам загрожує покарання: від 
штрафу до декількох років позбавлення волі. 

Закордонні криміналісти пропонують передбачити кримі-
нальну відповідальність за кіберпереслідування, які призво-
дять до тяжких наслідків. 

У Німеччині кібербуллінг не має власних ознак об'єктивної 
сторони злочину, але тим не менше, окремі його елементи під-
падають під кримінальну відповідальність. Кібербуллінг в Ні-
меччині зараховується до злочинів, які тягнуть за собою три-
мання під вартою - для повнолітніх до 10 років. Підлітки, як 
правило, піддаються меншому покаранню - до 5 років арешту 
або до примусових виправних робіт. 

Існує Закон про «Захист прав молодого покоління», в якому 
передбачено параграфи, що регламентують використання ме-
режі Інтернет. 

Ґрунтуючись на вищесказаному і нормах Кримінального 
Кодексу України про злочини проти особистості, можна виді-
лити наступні найбільш небезпечні форми переслідування: до-
ведення до самогубства з використанням погроз і шантажу; 
катування, тобто систематичне заподіяння психічних страж-
дань шляхом переслідування; погроза вбивством або заподі-
янням тяжкої шкоди здоров'ю; наклеп; спонукання до дій сек-
суального характеру. 
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Таким чином, необхідно передбачити кваліфікований 
склад для вищезазначених злочинів з використанням інфор-
маційних технологій і інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИ-
МЕРЕ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА» 

Глобализационные процессы в мировом сообществе при-
водят к тому, что с каждым годом увеличивается роль инфор-
мации и информационных технологий практически во всех 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в управ-
ленческой сфере. 

В течение последних лет мировое сообщество (журнали-
сты, эксперты и политики самого высокого уровня) активно 
обсуждало проблемы и причины распространения междуна-
родного терроризма на Ближнем Востоке. 

Вряд ли, в современном мире можно найти обывателя, ко-
торый не слышал бы о такой организации, как «Исламское 
государство Ирака и Леванта»  (ИГИЛ), оно же «Исламское гос-
ударство» (ИГ). Скорость, с которой развивалась данная орга-
низация, масштабность ее действий, не поддается сравнению 
ни с одной другой, существующей террористической органи-
зацией. Используемые ею новые информационные технологии 
и механизмы идеологической и информационной работы, поз-
воляют сделать вывод, что мы имеем дело с принципиально 
новым явлением терроризма, который сумел перейти на каче-
ственно иной уровень своего развития [1]. 

Необходимо заметить, что Исламское государство един-
ственная в мире террористическая организация, которая име-
ет характеристики, присущие государству: обозначены грани-


