
Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання. Харків, 2017 

 40 © Гуторова О. С., 2017 

3. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного суду 
України від 27.10.2016 № 5-99кс16 // Верховний Суд України: офіц.  
веб-сайт. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ 
7864c99c46598282c2257b4c0037c014/c77c4f09b0663a29c225806b0056b5aa/$F
ILE/5-99%D0%BA%D1%8116%20.doc (дата звернення: 04.05.2017). 

4. Гулаткан Т. В. До питання істотної шкоди, визначеної у примітці до 
ст. 364 Кримінального кодексу України. De Lege Ferenda. 2017. № 7. С. 27–31.  

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: 
пояснювальна записка від 25.03.2014 // База даних «Законодавство 
України»/Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 
webproc4_1?pf3511=50403 (дата звернення: 05.05.2017). 

Одержано 10.05.2017 

* 

УДК [343.9:004](477) 

Олена Сергіївна ГУТОРОВА, 
курсант 3 курсу факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, м. Харків 
Науковий керівник: Шевчук Тетяна Анатоліївна,  
кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права  
і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, м. Харків 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 

Розглянуто основні тенденції розвитку кіберзлочинності, визначено 
причини та умови існування цього виду злочинних діянь. Охарактеризовано 
особу злочинця, визначено основні напрямки забезпечення інформаційної 
безпеки та окреслені заходи протидії кіберзлочинності.  
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Сучасний етап розвитку соціалізованого суспільства 
характеризується активним використанням електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку. Впровадження нових IT-технологій дає можливість 
удосконалити функціонування багатьох сфер життєдіяльності, таких як 
оборони, енергетики, транспорту та ін. 
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Проте поряд із перевагами такої комп’ютеризації виникає ряд 
негативних, часом незворотніх наслідків, одним з яких є 
кіберзлочинність, яка своєю діяльністю перешкоджає нормальному 
розвитку інфраструктури держави та діяльності не тільки людей, але й 
підприємств, установ, організацій у сфері надання публічних послуг. 

На науково-теоретичному, методичному та практичному рівнях 
розробкою даного питання займалися такі науковці як В. Голубєв, 
А. Долгова, К. Кастельс, Т. Кесарева, Л. Кураков, Р. Лемос, А. Лукацький, 
С. Смірнов, які заклали основні поняття, визначили механізм 
індивідуальної злочинної поведінки та типологію злочинців при 
вчиненні кіберзлочинів. 

Загалом, кіберзлочинність – це сукупність злочинів, які вчиняються 
у віртуальному просторі (інформаційний простір, в якому знаходяться 
відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені 
в математичному, символьному або в будь-якому ін. вигляді або 
відомості, що зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного або 
віртуального пристрою, а також іншого носія, спеціально призначеного 
для їх обробки, зберігання і передач в просторі) за допомогою 
комп’ютерних систем або шляхом використання комп’ютерних мереж та 
інших засобів доступу до віртуального простору, в межах комп’ютерних 
мереж, а також проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і 
комп’ютерних даних [1]. 

 

Кількість злочині вчинених у сфері використання електронно-
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За наведеними статистичними даними Генеральної прокуратури 

України щодо рівня вчинення кіберзлочинів за 2014–2017 рр. на 
території України, станом на грудень 2014 р. органами досудового 
розслідування зареєстровано вчинення 461 злочинів у сфері 
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використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку предбаченими 
ст. 361, 362 ККУ станом на грудень 2015 р. – 523 злочинів, станом на 
грудень 2016 р. – 768 злочинів, станом на березень 2017 р. – 911 
злочинів; можна зазначити, що рівень вчинення даного виду злочину 
станом на березень 2017 р. виріс майже вдвічі порівняно з 2014 р., що 
пов’язано з характерними ознаками та передумовами її виникнення: 
1) соціально-економічна та політична криза в Україні, що є наслідком 
неможливості повного контролювання органами державної влади 
витоку інформації з використанням сучасних IT-технологій; 
2) інтелектуальний характер злочинності, що характеризується 
необхідністю мати певні спеціальні знання для вчинення кіберзлочинів; 
3) анонімність та неперсоніфікованість кіберзлочинця, що дозволяє 
йому вчиняти злочинні діяння з приховуванням або зміною власних 
біографічних даних; 4) віддаленість кіберзлочинів полягає в тому, що 
сучасні комп’ютерні системи з мережею Інтернет сягають будь-якого 
місця в світі, а тому для вчинення даного виду злочинного діяння 
неважливе місцезнаходження злочинця та потерпілого; 5) висока 
латентність кіберзлочинності (90–95 %), яка зумовлена 
неповідомленням про факт злочину потерпілим, витрачанням багато 
часу та недостатністю новітніх методів при розслідуванні даних видів 
злочинів [3]; 6) вчинення злочину можливе на території одразу 
декількох країн. 

На сьогоднішній день науковці класифікують кіберзлочини на 
1) агресивні та 2) неагресивні. До першої групи належать: кібертероризм, 
погроза фізичного та психічного насильства (наприклад, надсилається 
через електронну пошту), кіберпереслідування, кіберсталкінг 
(протиправне сексуальне домагання та переслідування іншої особи 
через Інтернет), дитяча порнографія (створення порнографічних 
матеріалів, виготовлених із зображенням дітей, розповсюдження цих 
матеріалів, отримання доступу до них). Друга група включає в себе: 
кіберкрадіжку, кібервандалізм, кібершахрайство, кібершпигунство, 
розповсюдження спаму та вірусних програм.  

Для того, щоб визначити основні елементи кримінологічної 
характеристики особи кіберзлочинця, яка відіграє важливу роль для 
попередження, виявлення та своєчасного припинення вчинення 
злочинів даного виду, насамперед необхідно встановити суб’єкта 
вчинення кіберзлочинів. 

 
 
 



Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання. Харків, 2017 

 43 

 
 
Аналізуючи наведені статистичні дані Генеральної прокуратури 

України щодо суб’єктів вчинення даного виду злочину за 2014–2017 рр. 
на території України, можна встановити, що вчинення даного виду 
злочину притаманне особам, які раніше вчиняли кримінальні 
правопорушення, проте ж основним суб’єктом вчинення злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (становить 67 % злочинів 
від загальної кількості усіх зареєстрованих) є група осіб за попередньою 
змовою, що пояснюється транснаціональністю кіберзлочинності та 
полягає у можливості вчиняти злочини одразу на території декількох 
країн [5]. Оперуючи вищенаведеними статистичними даними, можна 
зазначити, що не зареєстровано вчинення даного виду злочину особами у 
стані алкогольного сп’яніння, адже це впливатиме на їх уважність, 
обачливість, холоднокровність та врівноваженість при вчиненні злочину 
та неповнолітніми або за їх участю, що пояснюється їх як соціальною, так і 
розумовою несформованістю та проявляється у легковажності, 
відсутності цілеспрямованості, життєвого досвіду, небажанням ретельно 
підготуватися до вчинення злочину. 

Тож, підсумовуючи вищевикладене, можна надати кримінологічний 
портрет особи кіберзлочинця: за соціально-демографічними ознаками: 
1) традиційно кіберзлочини вчиняються чоловіками, проте за даними, 
які існують на 2016 р. 30 % сучасних кіберзлочинців – жінки, які дедалі 
більше цікавляться сучасними IT-технологіями. Беззаперечно ця 
«цікавість» має як свої переваги, так і негативні наслідки, що в 
майбутньому призведе до зростання рівня вчинення кіберзлочинів 
жінками-злочинцями; 2) найбільш активними кіберзлочинцями є особи 
віком від 30 до 50 років (~ 36 %), не менш активними є вікова група 
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віком від 18 до 25 років (~ 34 %), особи віком від 25 до 30 років 
становлять приблизно 23 %, останнє місце за активністю вчинення 
кіберзлочинів посідає вікова категорія віком від 50 до 65 років (~ 7 %). 
Такий соціологічний, кримінологічний, криміналістичний аналіз вікових 
статистичних даних осіб-злочинців показує закономірність вчинення 
кіберзлочинів такими суб’єктами не тільки в Україні, але й у багатьох 
країнах світу, таких як США, Німеччина, Канада та ін. [6, с. 9]; 
3) кіберзлочинець, як правило, повинен мати спеціальні технічні знання 
у галузі комп’ютерних та інформаційних мереж, тому встановлено, що 
приблизно 49 % таких осіб мають вищу спеціалізовану освіту та входять 
до категорії хакерів [7, с. 91–92], однак з розвитком інформаційно-
телекомунікаційних мереж збільшується кількість таких користувачів, а 
тому дедалі більших обертів набирає вчинення кіберзлочинів особами, 
які мають тільки загальну середню освіту, а тому використовують 
рекомендації та настанови, що знаходяться у вільному доступі; 4) щодо 
сімейного статусу, як правило, такі особи неодружені (~ 58 %), 
зумовлено це тим, що кіберзлочин – інтелектуальний вид злочину, який 
потребує багато часу на його підготовку та вчинення, також 
кіберзлочинці – особи, які характеризуються прагненням до отримання 
гострих відчуттів, жаги до ризику, відсутністю стабільності і, як наслідок, 
жінки намагаються уникати таких чоловіків; 5) існує думка, що 
кіберзлочинцю притаманна особлива фізична конструкція тіла, що 
полягає у худорлявості або зайвій вазі, що є наслідком малорухливого 
способу життя. 

Повертаючись до вищенаведених статистичних даних Генеральної 
прокуратури України щодо суб’єктів вчинення даного виду злочину за 
2014–2017 рр. на території України, можна охарактеризувати особу 
кіберзлочинця за кримінально-правовими ознаками. Як бачимо, 
1) найвища питома вага осіб, які раніше вчиняли кримінальне 
правопорушення і вчиняють злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і 
мереж електрозв’язку була у 2015 році (1,2 %). Як правило, такі особи 
раніше були засуджені за корисливі злочини (наприклад, крадіжка), 
причому такі особи є працездатними, ніде не працювали і не навчались, 
що свідчить про їх десоціалізацію; 2) відповідно статистичних даних, які 
наведені Генеральною прокуратурою України за 2014–2017 рр. щодо 
практики призначення покарань, то реальне покарання призначається 
лише 33 % осіб, а 67 % осіб звільняється від покарання за різними 
підставами. 

Не можна не згадати про індивідуально-психологічні особливості 
особи кіберзлочинця, які дозволяють аналізувати основну соціальну, 
морально-психологічну спрямованість особи при вчиненні даного виду 
злочину. 
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Слід зазначити, що для вчинення даного виду злочину притаманна 
умисна форма вини, окрім злочину передбаченого ст. 363 ККУ, що 
передбачає як вчинення в умисній формі, так і через необережність. 
Необхідно зазначити, що провідні мотиви кіберзлочинців полягають у: 
користі, що становить 66 % від усіх вчинених кіберзлочинів; політичні 
(шпигунство, злочини, які посягають на територіальну цілісність та 
основи національної безпеки України) – 17 %, що у наш час є досить 
актуальним через складну політичну, економічну та соціальну ситуації в 
державі; дослідницький інтерес, що становить 7 %; хуліганські мотиви – 
5 %; помста – 3 %; 

Узагальнюючи наведені вище статистичні дані та результати 
наукових досліджень можна виділити такі типи кіберзлочинців: 
1) соціально-дезадаптований тип – здебільшого це інтроверти, які 
характеризуються відгородженістю від навколишнього світу та 
задоволенням власних потреб. Тому, вчинення кіберзлочинів є для них 
засобом самоствердження, впевненості в собі та доказування своєї 
значимості в суспільстві; 2) емоційно-сприятливий тип-найбільш 
поширений і характеризується вчиненням злочинів з корисливих 
мотивів для задоволення власних матеріальних потреб. Особам такого 
типу притаманні лідерські якості, високий рівень інтелекту, гнучкість у 
спілкуванні; 3) соціально неадекватний тип – характеризується 
задоволенням у першу чергу нематеріальних потреб, що сприяє 
настанню психологічного комфорту та подоланню напруги [8]. 

Підводячи підсумки, можна з впевненістю сказати, що 
кіберзлочиність – виходить за межі однієї країни, це явище, яке водночас 
має ряд переваг, а в той же час характеризується негативним впливом не 
тільки на охоронювані законом права, інтереси, свободи, суспільні 
відносини людей, підприємств, установ, організацій, але й на 
інфраструктуру країни в цілому, що може призвести до ряду негативних 
наслідків. Для своєчасного, попередження, виявлення, припинення та 
неупередженого, швидкого, повного розкриття кіберзлочинів необхідно 
вдосконалити нормативно-правове регулювання кримінальної 
відповідальності за вчинення даного виду злочину відповідно до 
ратифікованої Верховною Радою України Конвенції Ради Європи «Про 
кіберзлочинність» від 01.07.2006. Необхідно також звернути увагу на 
необхідності створення в системі органів державної влади та місцевого 
самоврядування, відповідних структур, які б контролювали та наглядали 
за безпекою, законністю та доцільністю операцій з передачі, обробки та 
використання інформації, а також до функцій яких би входили 
мінімізація негативного впливу з боку комп’ютерних, інформаційних 
мереж та мереж електрозв’язку. 
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СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПРОПАГАНДИ 
РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Визначено суспільно небезпечні наслідки пропаганди релігійної 
нетерпимості та дискримінації. Позначено можливі шляхи попередження 
досліджуваної злочинної діяльності. 

Ключові слова: релігійна нетерпимість, дискримінація, пропаганда, 
суспільно небезпечні наслідки, попередження. 

 
На фоні загального зростання кількості злочинів, війни в Україні 

та відчуження слов’янських народів у зв’язку з останньою, тема 
релігійної нетерпимості та дискримінації набуває гострої актуальності. 
Непоодинокими є випадки відбирання релігійних споруд, заподіяння 
тілесних ушкоджень віруючим Української Православної Церкви (що є 


