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ЩОДО МЕХАНІЗМУ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІдЧОГО 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

У rrрофссі~іній ;(і~І.ІІnності c;ri;(ЧOJ'O осоG.rинс v1ісцс 3айvшє ана.дгич

на спря:vюваність. ]авдяки скла;:rовим якої пр:и використанні мережі 

Інтернет у виявленні та розс.1ідуванні злочинів проводиться ана.1із вну

трішніх та зовнішніх закономірностей функціонування буць-яких с:ис

тем ;:rапих. Поря;:r з цим, окремо досліджуються і nідпаnідні nиміри самої 

мережі Інтернет, nиокре:v1лоючи її тмістоnпо-фупкціошшьпі форми. 
Мережа Інтернет 3_v1інюЕ та кщ;иІ·ує сусІІі.ІІhНС та особистс житпr су

часної JІК)і[ИНИ, сrrримонуючи ЙОП) усною ніртуа.Іьну сферу існунанюr. 

Не обійшло це боком і 1Ііяльність з вчинення зло~шну та діяльність з 

розслідування злоч:ину. Ми спостерігає:\1о за генерацією існуючого не

віртуального в віртуальне, його швидку а.іІаптацію та пристосування до 

потреб спожиnачіn. Но nий nиток розnитку отримали з.1очипи n яких пе
праnомірпо nикористоnусться іпформація з :\1ережі Інтерпет і у мережі 
Інтернет. Ca_v1e ці чинники оGу_vюншrи актушrhністh та нони:ту ана.rі

тичної }l\ШihHOCTJ С.ІЩЧОП) у НШІН.,ІеННІ та р03С.,ІЩуНаНН1 3JІОЧИН1Н І ІрИ 

rнtкоrистанні ca_v1e мережі Інтернет. 
В ана;rітичній ,т~ін;rhності c;ri;tчor'o rrpи никористанні vrcpcжi 

Інтернет у нинн;rснні та ро3с;rі;tунанні -1лочинін окреслюютhсн rrrю

блемІІі питаІпІя організаuійІІо-тактичного та Ішукоnо-методичІюго 

забезпечення. Jакономірності функціонування мережі Інтернет ма

ють nласпий по1Іі.1 n залежпості nід тих n.1аспшостей, яким nопи nід
повідають (внутрішні та зовнішні закоrюмірrюсті, що розкривають 

сутність та істинність). 
ЗVІістонно-функrrіоншrhна характеристика ансиітичної ;rі~rлhності 

сJrілчоІ'О rrpи никористан ні мережі Інтернет мш-: настуrrні форми: ана.rі

тичний пошук; діагностика; і.іІентифікація; прогнозування; профL1ак

тика. Врахування особ.1ивостей цих форм у комп.1ексі зі спеuіа.1ьн:имІт 

засобами на.іІає слідчому інтерпретацію даних з мережі Інтернет в його 

апа.1ітичпу .іІЇяльпість у професійній дія.1ьІюсті. Тому ми можемо стnер

джуnати, що аналітична .іІіяльність слідчого при nияnлепні та розсліду

нанні :1.1rочинін iJ никористанннvr мережі Інтернет маr:-: шшснr1і1 v1ехані:1м 
(етатичну та ;шнамічну pet-:cтparriю, rrасинне 3астосунанн~r, актинне 3а

стосування). Механізм аналітичної дія.1ьності слі.іІчого з використан

ням мережі Інтернет розглядається у трьох вимірах як: техно.1огічний 

засіб; технічний інструмент; пред:\1ет .іІослі.іІження. 

Механізм апа.1ітичної дія.1ьІюсті слідчого при використанні мережі 

Іптернет предстаnляс собою систему поетапних .іІій у nигляді: 
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ПоІІІуку ;шних у \1ережі Інтернет, 1110 УІають 3НачеНН}І ;r.;Іи кр~1\11-

ншІьноІ·о ІІрОІШ)LЖеНН}І; 

ВюІНJІенюІ у мережі Інтернет ;шних, ІІ(О \Шють 3Наченни :L.-1}1 кр~1\11-
нального проваzrження; 

36ір та зберігання у мережі Інтернет даних, що :\tають значення для 

кри:иіна.1ьпого проnаджепня; 

Фіксація у :\tережі Іптернет даних спеuіа.1ьшнr програ:иІІИ:\f забез

печешІЯ:\t, шо :иають значеппя д-1я кри:\tіна.lьІюго проnа.аження; 
.Лос;Іі;(женн}І отри\шних ;шю1х :1 мережі Інтернет, 1110 \1ають3начен

Н}ІlІ,..·І}І І<рИ\1іна;ІhНОІ'О ІІрОН<І.іLЖеНН}І; 

Формування висновків та ана .. 1із отриманихданих з :v~ережі Інтернет, 
шо :v~ають значення д-ТІя кри:v~іна.1ьного прова.аження; 

Архівування та зберігання даних у вигляді окремих опрацьованих 

фай.1іn, що :~лають значеппя .J.lя кри:~ліна .. 1ьпого проnаджеппя. 
Іпфраструктура даних 3 мережі ІІІТерпет nитікас з його практично

І·о функІtіонунаНН}І: орІ·ані:шІ(іtіне; те~ІекомунікаІІ.іі1не: техншюІ'ічне; 

систе\Іне у :шсо6ах VІасоної інфорVІанії. Зан)(}ІІ<И механі3\ІУ анш1ітичної 

ція.1ьності с.1ід•юго при в:икористанні :\'Іережі Інтернет вирішуються на

ступні завдання: іцентифікаційного характеру щодо дан:их, які мають 

значення .LI.lя кри:v~іна.1ьного провацження; .аіагностичного характеру 

шодо даних, які мають лшчення для кри:\tіна .. 1ьпого проnаджеппя; про
пюстичпого характеру шо.ао .аапих, які :~лають зпачеппя .а .. 1я криміпа.lь
ІЮІ'о ІІрова,:tжеІІІІ}І; ІІрофі;шктичною характеру ІІІОіLО іtаІІІ1Х, }ІІ<і маюп, 

·ншчеІІІІИ іІ)І}І КрИМІІІаJІІ>ІІОІ"О ІІрОШС:LЖеІІІІИ. 

І~і :Jall,:taiiШI ІН1ріІІІУЮТІ, ІШЖJІИІІі Ш1Т<ІІІШІ у ІІрофссіі1ІІіt1 ,:Lі}ІJІІ,ІІОСТЇ 

СJІі;LЧОІ'О :1 р(ВС;ІііІУН<ІНН}І :1.ІОЧИНіН (І<ОНСТруюН<J.НН}І T<l ІІеренірка нерсіtі, 
ІІОСТ<ІНОНКИ )ll31"H031H, Н~НІНJІеННИ 03Н31<, НСТ<ІНОІLІеНН}І ІІрИЧИННО-На

СЛіJКОВИХ зав'язків, прогнозування, профілактичні ції то шо). 

Отже, скла.аові :\tеханізму ана.1ітичної дія..1ьності слідчого з викорис

тання:и ~tережі ІІІТерпет при nияn.1еппі та розс.1і.ауnаппі з.1очипіn охо

п.lюють питання стосошю законо~tірпостей функuіопуnання. фор~t та 

nи~tipin. Саме ~tехапізм апа..1ітичпої ція.1ьпості с.1і.ачого при nияn.1енні 
та ро3С.-Іііtунанні :1.-ючинін 3 никористаНН}ІМ VІережі Інтернет мш-: уні

нерса;Іьну систему JІОІ'ічно сконструііонаних е.-Іементін, ІІ(О СІІр}ІVІона

ні на пошук, вияв.1ення, збір, фіксацію та цосліJження .ааних у мережі 

Інтернет шо.ао злочинної поції. 
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