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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРАТАК 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про основні засади забезпе-
чення кібербезпеки України» прийнятого 5 жовтня 2017 р. (далі – 
Закон), одним із завдань Служби безпеки України є розслідування 
кіберінцидентів та кібератак щодо державних електронних інфор-
маційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 
законом та критичної інформаційної інфраструктури [1]. 

В ст. 1 цього Закону визначено, що кібератака – спрямовані (на-
вмисні) дії в кіберпросторі, які здійснюються за допомогою засобів 
електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні 
технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та 
технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення одні-
єї або сукупності таких цілей: порушення конфіденційності, цілісності, 
доступності електронних інформаційних ресурсів, що обробляються 
(передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або технологічних 
системах, отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; 
порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму функціо-
нування комунікаційних та/або технологічних систем; використання 
комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних комуніка-
цій для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту. 

Як свідчить практика, розслідування та запобігання таким діям 
у кіберпросторі в терористичних чи інших протиправних цілях не-
можливе без залучення кваліфікованих фахівців, які, у випадку кри-
мінального розслідування, зазвичай мають процесуальний статус 
спеціаліста та/чи експерта. І це цілком виправдано, оскільки на сьо-
годнішній день існує безліч способів кібератак, серед основних видів 
(груп способів) яких можна виділити такі, як mailbombing, перепов-
нення буфера, сніфінг мережевих пакетів, IP-спуфінг, Man-in-the-
Middle (від англ. «людина посередині»), SQL-ін’єкції, PHP-ін’єкції, 
XPath-ін’єкції, міжсайтовий скриптинг, міжсайтова підробка запиту, 
атака на відмову в обслуговуванні тощо. Переважна більшість кібе-
ратак здійснюються із застосуванням шкідливих програмних засобів 
та/або соціальної інженерії. 

Як свідчить практика, слідчі не завжди усвідомлюють, як мо-
жна ефективно використати спеціальні знання при розслідування 
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кіберзлочинів. Наприклад, зазвичай у рамках розслідування злочи-
нів, передбачених ст. 361-1 Кримінального кодексу України (далі КК 
України), на вирішення судової експертизи ставиться питання «Чи є 
надана на дослідження програма шкідливим програмним засобом?» 
або «Чи відноситься надана на дослідження програма до шкідливих 
програмних засобів?» (фактично, суть обох питань однакова, є лише 
невеликі відмінності у формулюванні). Разом з тим, як вже було роз-
глянуто авторами раніше [2; 3], віднесення програми до шкідливих 
програмних засобів (далі ШПЗ) виходить за межі компетенції судово-
го експерта внаслідок цілої низки причин. Так само, під час розсліду-
вання злочинів, передбачених ст. 361 КК України, перед експертом 
нерідко ставиться питання «Чи мав місце факт несанкціонованого 
втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ю-
терів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж еле-
ктрозв’язку?» І так само встановлення факту несанкціонованого 
втручання виходить за межі компетенції експерта. 

Разом з тим, лише належне застосування спеціальних знань до-
зволить всебічно дослідити усі обставини кіберінциденту. Цьому 
сприятимуть і певні положення нещодавно прийнятого Закону. На-
приклад, у визначенні терміну «кібератака» вказано, що її цілями 
може бути порушення конфіденційності, цілісності, доступності еле-
ктронних інформаційних ресурсів, а також отримання несанкціоно-
ваного доступу до таких ресурсів. Поняття конфіденційності, ціліснос-
ті та доступності і раніше фігурували у нормативних джерелах [4–6], 
як властивості інформації чи ресурсу, які підлягають захисту. Так само 
існувало і визначення атаки та несанкціонованого доступу. Але лише 
тепер нормативно визначено взаємозв’язок цих понять, що дає цілісну 
картину злочинного діяння у кіберпросторі. Завдяки цьому, слідчому 
стане значно простіше пов’язати «технічні» відповіді експерта з юри-
дичною кваліфікацією кіберзлочину. Наприклад, експерт може вияви-
ти ознаки віддаленої атаки на відмову в обслуговуванні, зокрема, по-
яснивши, що метою такої атаки є блокування інформації [4], або, 
іншими словами, унеможливлення чи значне ускладнення доступу до 
інформації. Оскільки ці дії цілком підпадають під визначення кібера-
таки, слідчий зможе кваліфікувати це діяння як злочинне. 

Актуальним у вказаному визначенні Закону є й інша мета кібе-
ратаки, а саме порушення безпеки, сталого, надійного та штатного 
режиму функціонування комунікаційних та/або технологічних сис-
тем. Якщо пригадати, саме такі наслідки були метою цілої низки атак 
за кордоном [7; 8], і в Україні [9; 10]. 
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Третя можлива мета кібератаки – використання комунікаційної 
системи, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для здійснення 
кібератак на інші об’єкти кіберзахисту – дуже актуальна у тому ви-
падку, якщо одна кібератака фактично є лише підготовчим етапом 
для іншої кібератаки. 

Для найбільш ефективного розслідування кіберінцидентів доці-
льним є залучення кваліфікованих фахівців від самого початку вияв-
лення ознак нештатної роботи інформаційно-телекомунікаційної 
системи (далі – ІТС), у випадку відкриття кримінального проваджен-
ня надавши їм процесуальний статус спеціалістів. Насамперед слід 
з’ясувати, чи є кіберінцидент наслідком дії факторів ненавмисного 
характеру (наприклад, природних явищ, збоїв у програмному забез-
печенні, помилок адміністратора тощо), або має місце кібератака. На 
цьому етапі для слідчого актуальною є думка, як персоналу, що обслу-
говує ІТС, так і залученого спеціаліста (оскільки персонал може бути 
зацікавленою стороною та може надати неправдиві свідчення). Якщо 
виявлені спеціалістом обставини свідчать про можливість кібератаки, 
то одним з наступних кроків є збирання матеріалів для подальшої ек-
спертизи. У даному випадку також необхідна допомога спеціаліста для 
правильного відібрання та вилучення матеріалів для експертизи. Крім 
того, спеціаліст зможе надати попередню консультацію щодо можли-
вого типу кібератаки та питань, які слід винести на експертизу. Також 
актуальним є залучення спеціаліста на допит свідків та підозрюваних, 
оскільки їх свідчення можуть містити багато специфічних технічних 
термінів, і саме спеціаліст може пояснити слідчому їх суть. 

Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що закріплені у 
Законі положення є надзвичайно актуальними і важливими, з огляду 
підвищення ефективності розслідування кібератак, та можуть бути 
використані як слідчими, так і експертами й спеціалістами. А злаго-
джена робота усіх зазначених суб’єктів є необхідною передумовою 
успішного виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів. 
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 
ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ 

НЕЗАКОННОМУ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ У МІСЦЯХ, 

ЩО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ  
І КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ 

Статистичні дані свідчить, що за останні декілька років кількість 
осіб, що вживають та збувають наркотичні речовини знатно збільши-
лась. В той же час, практика протидії незаконному обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та їх аналогів вказує на те, що також 


