
( КрИМіНШІ hНОГО ІІрОНаJ(ЖСНН~І та :шхисту НіЛ о() ни нунаЧСН Н~І)- ІІО:НПИН

НО. А кримінш1nнс о6нинуначснн~1 І'носсшюІ·ічно і ІІроцссуа;Іnно нсніл

l(і.ІІ nнс ніл 3ахисту ні,т( нnо1·о- 1 (С .Іtні сторони ОіtНоІ·о об'єкта. Зр(вуміло, 
що захисник, помітивш:и істотне упушення с.1ід<юго, може одразу за

явити відпові;:rне клопотання, не очікуючи моменту, коли поми.1ка ста

не пезnоротпою для слі.:::rстnа. АТІе, у по.:::rібпих ситуаціях. слідчі досить 
часто. юаміп об'сктишюсті апалі3у причини Ті rшІшкпеппя й спроби 

оuішпи зпачи11ість П для розслідуnашш обирають припципоr:ю інший 
ІІІ;Іих: «VІсханічно•) П усунаютn, aGo, стнорюютn ;(о;шткону «лока3ону» 

6а3у, 11(0 3НіНСЛЮЄ На,Т(аJІі 3НаЧСННН «ІІОVІИJІКИ>), 11(0 Н УVІОНаХ )(OCY.ItOHOI'O 
розс"1і.:::rування зроб:ит:и досить не скла.ано. 

Вважаємо, що будь-яка наукова дисципліна, що вивчає взаємо

дію і прот:идію .1ю.аей, нем:инуче змушена .:::rос.1іджувати їх стосов

по .:::rіяльпості ncix nзасмодіючих і протидіючих о;:rпа одпій суб'сктіn 
(сторін) з метою оптимізаuії такої дія.1ьпості. nрахоnуючи при цьо
VІУ І ТИІІОНІ ІІОМИ"ІКИ, ~І КИХ ІІрИІІУСКаЮ'І'hСИ учаСНИКИ ІІ,ІЄЇ ,!O~UhHOCTI. 

Заунажимо н ::;н\І3КУ 3 Іtим. 11ротилсжності не суІІсрсчатn, а JLОІюнню
ють одна о.:::rну. 

Таким чином, тактика профзахисту в криміна.1ьному прова.іJженні

це підсистема криміналістичної тактики, що с:к.1адається із системи 

розроблених па оспоnі паукоnих положень криміпа.1істичпої тактики 

nі.:::rпоnідпих засобіn допустимого і раuіопальпого збору, по;:rаппя, дослі
.ІtЖСІІШІ і використаІІШІ стороною :>ахисту. аююкатом (икий :~;tіі1сІІюс :ш

хист ІІі}tО:ІІJЮВШІОІ'О, оGВИІІУІШЧСІІОІ'О, :шсу}[ЖСІІОІ'О, ВИІІрав;tаІІОІ'О, ОСО

()и, ;LO >ІІ<ОЇ ІІСрС,і[GачасІ'І,С>І :ШСТОСУШtІІШІ ІІрИ.\1УСОВИХ :ШХ(ЩіВ МС}(ИЧІІОІ\) 
чи нихонноІ'О характеру aGo ніріІІІуt-:тnси ІІ~<паннн 11ро їх :шстосунанни, 
а ТаКОЖ ОСО6И, СТОСОННО ~І КИХ ІІСрс;tGачаЕТhСИ p03ГJI~IJ( ІІИТаННН І ІрО НИ

дачу іноземній державі) ;:rоказової інформації з метою спростування об

винувачення, виявлення обставин, шо виправ;:rовують підозрюваного, 

обrшпуnачепого, чи по1t'якшують їх nідпоnі.:::rальпість. 

ДИНТУВ.А. 

Націопальпий !1Ііnерситет «Одеська юридична академія», 
J(orteнt кафе)tри кри~1іна.rістики, кан)tИЮІt юри,(ичних наук 

ЮБЕРПРОСТІР ЯК ОБСТАНОВКА ЗЛОЧИНУ 

Р(ВНИТОІ< КО_\ш'ютсрНИХ ТСХНШІОІ"іі1 НІІ_ІІ~ІНаЕ на ІІШІНУ НОН.ИХ форм 

юаємщtії між ЧJІснами сусІІі"Іnстна. З'инлІєтnс>І 11ростір, у }JКому "Ію

N1На отри_vІуЕ ;юсту11 ;ю 6с3v1сжних інфорУІаІtіі1них Іютокін, тим самим 

розширюючи можл:ивість вчинення нових форм та ви.:::rів злочинів, як 
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О}(НОІ'О Н IIJIO~IHlH ЛЮі[СhКОЇ J(liOihHOCTl, 11(0 рСі.U13УЄТhСИ у H1J(IIOHЩHOV1Y 
інформаІІ,ійному І Іросторі- кіGср11росторі. 

Уювом Прс3и;(снта України ні;r 15 Gсрсjни 2016 року «Про ріІІІсн
ня Ради наuіональної безпеки і оборони України ві;:r 27 січня 2016 року 
«Про Стратегію кібербезпеки України (далі- Стратегія)» передбачено 

пеобхі;:rпість створепня умов д:.,1я безпечного фупкціопушшпя кіберп

ростору. його rшкористашrя в інтересах особи, суспільства і держави. 
Таким чшrо11. парюі па .закопо;:rавчому ріnні визпаче по паяшrість та

коІ'о ссрс;(они ІІШ .11 ю;(сnкої ;(і~І.ІІ nності ~~ к кіGср11ростір, та сфорv1у.1 nона

но JаІ'ШІnні :шнланн~І, 3 ~І ки ми 3аконо;шнеІІh Іюн\Іjує 3аGсjІІсчснн~І Gе3-
пеки функціювання та в:икористання кіберпростору. 3окре:ма, Стратегія 

передбачає пооLlення спроможностей суб'єктів сектору безпеки та 

оборопи для Jабезпечеппя ефектишюї боротьби із кібер:шочиппістю. 

Таким чином! законодавець в кіберпросторі вбачас певне сере;:rовище, 
у яко11у :\ІОЖ)'ТЬ бути вчипепі відпоnі;:rпі кри:міпа.1ьпі правопорушення, 

та н~1:1начає нсоGхі;tністn t1oJ·o никористаНН}І. 
СJІі;( :ш::::начити, шо кіGер11ростір не с.Іі;L ототожнюнати і3 ІІОЮІТ

тям Інтернет. Віzшовідно до ст. 1 3акону України <•Про те.lеко:муніка
ції'> Інтернет - всесвітня інформаuійна систе:ма загального ;::юступу, 

яка логічно зв'язана г.1обальн:им адресни:м просторо:м та базується на 

Іrперrrет-протоколі, вилrачепому :міжІrаро;:rпи:ми стаrrдартами. 

З паве;:rепого вище вбачасться, що кіберпростір утnорюсться Ja до
ІюмоІ·ою технічних систем, а І 1 Ітерснст с o;LJ ІИ_\1 і:> шщів систс_vІи. Таким 

чином. кіGер11ростір може утворюІштисІ, ик :ш .І~ОІІОМОІ'ОЮ ІІІтернст

мережі та Ge3rrocepe;rнho у ній функrrію нати, так і бути антономною 

системою, ика не rrон\r:шна і3 глоGшrhною мережею. 

За сноr:-:ю 11риро;юю кіGсрІІростір ні,т(rІоні;rає о::;накам оGстанонки 

з.1очину, шо визначається як система факторів об'єктивної реальності, в 

якій відбувався процес підготовки, вчинення та приховування .злочин): 

Оскільки кіберпростір може бути визнапий у якості матеріа.lьrю

го середовища. шо слугус відповідrш11 <•майданчиком» ;:r.1я реа.1і:шuії 
кри11іпа.1ьпих правопорушень! то ;:rоuільно буж_) б розг.1янути питап

н~І VІОЖJІИНОСТі ЙОІ'О /(ОС;rі;(ЖеНН}[ у рамках НіЛІІОНЇіlНОІ'О КрИV1іНа.ІhНОІ'О 

11роналженн~1 ~Ік оGстанонки 3лочину. 

Вбачається, що кіберпростір може виступати як обстановка одного 

акту реа.1ізації з.1очинного діяння, тобто бут:и або місцем, де відповід

пий злочин готувався, або місuем беJпосере;:rпього його вчипеппя, або 

місце11 приховувашrя с.1ідів вчипеrшя з.1очипу. Також може зустріча
тись структура iJ двоелементного скла;:rу реалізації злочишrого діяппя, 
тоGто кiGcprrpocтip може Gути ссре}(ОНИІІ(ем J(e ні,т(Gуншшсn ІІіJ(І·отонка та 
НЧИНеНН~І J;ючину; НЧИНСНЮІ та ІІрИХОНуНаНН}І ::!.ІОЧИНУ або ІІі,Т(І'ОТОНКа 

та приховування. 

Існування кіберпростору пов'язане із фізи~rни:ми мережев:им:и 

об'єкта:ми (ко:мп'ютерами, сервера:ми, мережев:им обладнанням). Пр:и 
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роя:JІі;(унанні 3.;ючину, ІІ(О Gун рсшІі3(mаниtі у кі6ер11росторі, нка:шні 

ниІІ(е оG't-:кти Gу;tуть нисту11ати у икості носіїн матеріа.-Іьно-фіксона

них с..:Іі;(ін :1.-ючину. ТакиVІ чино\1, обстанонка кі6ер11ростору НІ<JІючш-: н 

себе :\tатеріальне сере;::ювише, тобто сукупність пов'язаних :\tіж собою 

об'єктів, явищ і проuесів матеріа .. 1ьного світу, в яких вчиня .. 1ись .J:ії з 

пі.J:готоnки. реаліJаuії та прихоnуnаппя з.lОЧИІІ)~ Також, уяnлясться до

uLlьпим розг.1япути мож.1иnість ко:ибіпоnапої обстапоnки з.1очипу, у 
структуру якої бу,::rе nходити кіберпростір та об'сктиnпа :\tатеріальпа об

станонка. Тобто J·L--І~І нчи ненн~І 3.;ючи ну 3.;ючи неІ (І:. никористонуt-: оG't-:кти 

реа..:ІьноІ'О сніту, Іюt-:;(нуючи їх і3 ні;(Іюні.іLЮ1\1 кіGер11ростороVІ. 

С .. 1ід зазначити, шо за .J:опо:v~огою кіберпростору виник.1о нове соuі
альне сере,::rовище, яке .LLlЯ ко:\'rунікації використовує технічні системи 

та :v~ережу Інтернет (наприк.1ад соціальні мережі VK, Facebook та ін.). 
Соuіа.1ьпі :\tережі призпачепі .J:_.lя формуnаппя та оргапізаuії соuіа.lь

пих юаою:ш'язкіn n Іптерпеті. Тобто, ро3гля,::rюочи соціальпі :\tережі як 
форму комуніка11.ії ні.іLІюні;tних соніа..:Іьних І11УІІ, VІожна І'онорити 11ро 

те, 11(0 3а ЇХ )(0110\ІОІ"ОЮ ТаКОЖ \ІОЖУТЬ НЧИН~ІТИС~І Hl.iliiOHЩHl 3..:10ЧИ НИ. 
Обстановка кіберпростору в:к.1ючає в себе і мікро-соuіа.1ьне сере.J:

овише, тобто певну інфраструктуру, шо яв.:rІяє собою безпосереднє со

ціа.lьне оточення крІІ:\'ІЇнального правопорушення на ста.J:ії його готу

nаІпІЯ, реа.1ізаuії та прихоnуnюпІя. 

Також пеобхі.J:ІІО зазпачити, шо при здійспеппі кшлупікаuії :\tіж 
суб'сктам и у \І і кро-со1 (іаJІІ,ном у сере ;юви 111 і кі6ер11ростору 1н11 н1 каюп, 

ІІеІІІІі ІІСИХОЖ)І"іЧІІі СТаІІИ, фЩНІУСТІ>С~І ІІііLІІОВі,:LІІИtі ІІастрі~і. ІІа..:ІаІ"ОіLЖу

ІОТІ,СИ стосуІІКИ. Також. ЇІІформс-щіи 1110 міститІ,си у кіGсрІІросторі може 
НІІ..:Н1НСНИ на ІІСИХі'ІНИі1 СТаН особи, ~ІКа у НЬОМУ 3НаХОіLИТЬС~І та КООріШ

нунати її Іюне;tінконі акти. Нане;tенс ;(at-: :1VІОІ'У 11ри~іти ;ю ниснонку, ІІ(О 
у обстановuі кіберпростору також простежується наявність мора .. lьно
психо .. lогінчного середовиша, яке прояв.1яється у сукупності психоло
гічних та :\юральпих ста піn, пастроїn, стосупкіn :\tіж користуnача1ш кі

берпростору у періо.J: підготовки, nчипеппя або прихоnуnаппя J.lочшІу . 
.З паnеденого nише nбачасться, що кіберпростір с обстапоnкою зло

чи ну, структура ~І КОЇ CK.-IaJ(at-:TbCИ В матерш.;ІІ:.НОІ'О, МlКрО-СОІ~Ш.;ІІ:.НОІ'О та 

МОра.;ІІ:.НО-ІІСИХО.-ІОІlЧНОІ'О ссре;LОНИІІ(а у ИКОМУ НЧИН~І.-ІИСЬ іLіЇ 13 ІІUП)
ТОВКИ, реа .. 1ізації, приховування з .. 1очину . .Цос.lі.J:ження кіберпростору у 
процесі розслідування може на.J:ати c.li.J:ЧO:\ty комплекс криміналіетич

но-значимої та .J:оказової інформаuії ;:LlЯ ефективного та оперативного 

розслідуnапня та nстапоn.1еппя фактичпих обстаnип пешюго кри:\tі
пальпого проnа,::rжеппя. 
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J(ЕХАП Д. М. 

Націона..-тьний університет <•Одсськаюриди•пш академія», 

1 ~ш(ент кафе)(ри криміналістики, канJ(И,(ат юрИJtичних наук 

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІІ 
ОІІКРЛТИВІІО-РОЗІІІУКОRОЇ ІІРОТИДІЇ ЗJІОЧИІІІІОСТІ 

У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

СhоІ·о;tні. можна стнср;tжунати, що н:торично ск..шно1 ціт-1й комІІ

.ІІскс IICfJC.i~YMOH .і~ШІ фор\-1УНі:ІНН5-І КОНІLСІІІІ.іЇ ОІІСраТИННО-р(НІІІУКОНОЇ 

проТJ.І/J,іЇ з.1очинності у \-ІісІІях по3бав.1ення волі. Проте, аналі3уючи 

форМуНі:ІННН КОНЦС11ЦіЇ 3 МСТОЮ :1а6С311С'1СННН 1ЮННОТИ l~OC;Jil~ЖCHH>I 
6с-1сумнінно нинчсннн JютpcGyt: :1 (ННОІ'О боку 1·снс:1а науконОJ\) :танн>І 
(теоретичний ріnепь) та генеза прикла;:rпого застосування цього зпаппя 

(прикла;:rпий рівень), оскільки .. 1ише практика с критерісм істиппості 
паукоrшх знань. Розуміючи об'с\шість предмету аналізу у ;:raнo1ty дослі

джеrші зупинимосьлише па теоретичному ріnні фор1tува1шя концепції. 
_!l,ослі,т(жснни та чітке р(нумінни ІlfJ()J[C<:y формунанн>~ концсІІЦіЇ ОІІС

ратинно-ро3Інуконої ІІроТІ·1J(іЇ j_.юч~1НН(){:ті у місІІ>ІХ JJОjGан;Існн~І нолі 3 

никористанн~Ім систсмно-історично1·о ІІілхолу l(Оjно;Іиt: jіlі~kнити І(і.Іс

спрямований науково-теоретичний пошук та виокремити систему е.1е

ментів, які необхіднідля завершення конuепuії. Ключовим по.1оження\1 

систе1шо-історичпого пі;:rходу с розу:\-ІЇІшя процесу формування пауко

вих знань як послідовної зміни стадій. кожна -з яких ро-зг.1я;:rасться як 

відпосно -завершена. У зв'Я3КJ' з цим, пеобхі;:rпо паго.1осrпи, шо стапов-.. . .. 
.ІІСНН~І KOHI(CIII(ll 011СfJі:ІТИННО-р03ІІІУКОНО1 llfJOTИilll 3JІОЧИННОСТ1 у \-11С1(5-ІХ 

ІІ(Н63КJІСНЮІ КОЛі ~ІК НЇ.і~ІІОНЇ.І~НОЇ СИСТСVІИ Ні:ІУКОНО-ІІрИКЛі:І)[Н01'0 3Ні:ІНЮІ 

відбувалось стадійно, протягом тривалого часу і вк.1юча.тю, на нашу дум

ку, ;:rва ві;:rносно самостійні періоди: радянський і постра;:rянський. 

Апалі-зуючи наявні теоретико-прикла;:rпі розробки стосо1шо опе

ратишю-розшукової протидії злочишюсті у місцях позбавлення nолі, 

слушно, перш 3а все 3nерпути увагу па папрашоваппя радянських 
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