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ВСТУП 

 

Розширення інформаційного обміну із зарубіжними країнами, по-

ява супутникового телебачення, комп’ютерних систем та мереж супрово-

джується не тільки процесами, які збільшують культурно-комунікативні 

можливості людини, але й такими, що створюють підґрунтя для поширен-

ня порнографічної продукції, яка не в усіх країнах світу є легальною. 

У радянський період питання методики розслідування поширення 

порнографічних предметів у відкритій криміналістичній літературі фак-

тично не висвітлювалися, що не сприяло залученню до його розроблення 

широкого кола науковців і, відповідно, появі ґрунтовних наукових дослі-

джень.  

Діяльність із розкриття та розслідування злочинів завжди була в 

центрі уваги вчених у галузі кримінального права, кримінального про-

цесу, криміналістики, юридичної психології та оперативно-розшукової 

діяльності. Однак такі питання, як особливості проведення певних слідчих 

дій при поширенні порнографічних предметів, виготовлених за допомо-

гою сучасної комп’ютерної техніки; сучасні способи вчинення та при-

ховування злочинної діяльності у сфері поширення таких предметів; ор-

ганізовані злочинні групи поширювачів порнографічних предметів; етапи 

діяльності з виявлення, розкриття й розслідування поширення порнографі-

чних предметів, фази злочинної діяльності, у зазначеній сфері не розгля-

далися взагалі або розглядалися поверхово. 

Поширенням дитячої порнографії в Інтернеті та локальних мере-

жах, як правило, займаються добре організовані злочинні міжнародні 

групи. Кожний порноресурс Інтернету приносить у середньому дохід 

близько 30 тис. доларів на місяць. За кожним порноресурсом існує зло-

чинна „тріада”: представники організованих злочинних груп, корумпо-

вані чиновники, банкіри, що допомагають конвертувати гроші. 
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Аналіз досліджуваної проблеми свідчить, що ступінь її наукової 

розробки недостатній, потребує комплексного підходу й більш детально-

го розгляду. 

Вказаний практичний посібник суттєво допоможе  працівникам 

органів внутрішніх справ у виявленні та документуванні злочинів, 

пов’язаних зі збутом та розповсюдженням продукції порнографічного 

характеру в мережі Інтернет та локальних мережах. 
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1. Кримінальна відповідальність за ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів 

 (ст. 301 КК України) 

 

Останнім часом в Україні розвиваються негативні процеси в ду-

ховній сфері, деформуються моральні засади суспільства. Найбільш не-

безпечні прояви змін в зазначеній сфері відбуваються в психології непо-

внолітніх та молоді, що можна спостерігати в їх поведінці. Деформація 

статевої моралі у зазначеного контингенту проявляється, зокрема, у зна-

чному зниженні віку осіб, що вступають у статеві контакти, зростанні 

проституції, у тому числі і дитячої, розповсюдженні нетрадиційних 

форм сексуальної поведінки, наприклад, гомосексуальної проституції. 

Набирає обертів кримінальний бізнес, пов’язаний із “сексуальним об-

слуговуванням”, вчинюються злочини на сексуальному ґрунті.  

Такі зміни в сексуальній моралі і поведінці ставлять перед сучас-

ним суспільством безліч нових та надають гостроти старим проблемам. 

Орієнтація на ринкову економіку сприяла комерціалізації багатьох ас-

пектів життя людей, серед яких опинилися і сексуальні стосунки. Усе 

частіше комерційні цілі та гарантований прибуток виправдовують амо-

ральні, а інколи і злочинні дії. Проблема, що нами розглядається, ускла-

днюється також рядом чинників, зокрема, розширенням інформаційного 

простору та інформаційного обміну з іншими державами, появою супу-

тникового телебачення, розвитком комп’ютерних  інформаційних сис-

тем, що супроводжуються не тільки зростанням культурно-

комунікативних можливостей, а й поширенням через ці засоби масової 

інформації серед населення ідей та явищ, які негативно впливають на 

свідомість людей, а інколи безпосередньо викликають вчинення злочи-

нів. 

Новітні комп’ютерні технології, сучасна аудіо- та відеоапаратура 

дозволяють значно здешевити та спростити виготовлення порнографіч-
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ної продукції. Сьогоднішні технологічні властивості та ступінь контро-

льованості інформаційної телекомунікаційної мережі Інтернет, відсут-

ність її територіальних меж, наявність численних способів анонімного 

розміщення інформації, широка аудиторія користувачів, можливість 

електронної купівлі – продажу зумовили широке використання віртуа-

льного простору представниками порноіндустрії. Такі явища в Україні 

давно вийшли за межі поодиноких випадків, сьогодні в мережі Інтернет 

діють організовані злочинні групи, що розповсюджують порнографічні 

матеріали за участю неповнолітніх.  

За даними Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми, МВС України, кількість зареєстрованих злочинів, 

що передбачені ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і роз-

повсюдження порнографічних предметів) за період 2003 – 2007 рр. пос-

тупово збільшувалася: 235 злочинів у 2003 р., 281 – у 2004 р., 366 – у 

2005 р., 571 – у 2006 р., 811 – у 2007 р.; упродовж перших трьох місяців 

2008 р. зареєстровано 238 таких злочинів
1
. Аналізуючи ці показники, 

можна припустити, що кількість зареєстрованих вказаних злочинів у 

цьому році також буде зростати. Наведене свідчить про існуючу нагаль-

ну необхідність всебічного дослідження проблем розповсюдження пор-

нографічних предметів з урахуванням як соціального, психологічного, 

кримінологічного, так і суто юридичного аспектів з метою удоскона-

лення заходів боротьби з негативним впливом зазначених явищ на гро-

мадську моральність. Тому особливого значення набуває охорона гро-

мадської моральності кримінальним законом.  

У ст. 301 КК України
2
 передбачена кримінальна відповідальність 

за ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порногра-

                                           
1
 Відомості про зареєстровані злочини, передбачені ст. 149, 161, 300, 301, 304 

КК України, надані Департаментом боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 

людьми МВС України / Лист від 27.09.2008 № 37/3- 2944. 
2
 Кримінальний Кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 

5 квітня 2001 р. / Верховна Рада України // ВВР України. – 2001. – № 25–26. – 

Ст. 131. 
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фічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготов-

лення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою ме-

тою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в 

їх створенні. Між тим деякі поняття, якими оперує законодавець у текс-

ті вказаної статті, не мають до цього часу точного визначення. Це приз-

водить до різного їх тлумачення, що не сприяє єдності та стабільності 

правозастосовчої діяльності за даними категоріями справ. 

Більшість українських і російських дослідників розглядали про-

блему розповсюдження порнографічних предметів у аспекті боротьби зі 

злочинами проти громадського порядку, громадської безпеки і народно-

го здоров’я або ж безпосередньо в контексті посягань на громадську 

моральність. У теорії кримінального права питанням захисту громадсь-

кої моральності від злочинних посягань приділялася певна увага. Зазна-

чену проблематику розробляли, зокрема, такі українські та російські на-

уковці, як Ю.В. Александров, С.І. Бушмін, В.О. Владіміров, 

П.Ф. Грішанін, І.М. Даньшин, С.Ф. Денисов, О.О. Дудоров, 

О.П. Дьяченко, М.А. Єфімов, О.М. Ігнатов, М.Й.  Коржанський, 

Н.Ф. Кузнєцова, П.С. Матишевський, П.П. Михайленко, 

В.О. Навроцький, А.Х. Степанюк, М.Д. Шаргородський, С.С. Яценко та 

інші. Питанням кримінальної відповідальності за дії з порнографічними 

предметами були також присвячені кандидатські дисертації 

А.Х. Степанюка, С.Ф. Денисова, О.П. Рябчинської. 

Слід зазначити, що здебільшого роботи за даною темою базували-

ся на Кримінальному кодексі 1960 р. або на Кримінальному кодексі 

2001 р. до останніх змін чинної редакцій ст. 301 КК, до того ж криміно-

логічний аспект українськими науковцями мало досліджувався.  

Хоча в Кримінальному кодексі України 2001 р. норми, які перед-

бачають кримінальну відповідальність за діяння, які досліджуються на-

ми, змінені у порівнянні з раніше чинним законодавством, їх потрібно і 

в подальшому удосконалювати. Неоднозначною є і практика застосу-
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вання ст. 301 КК України. У зв’язку з цим необхідне узагальнення пра-

возастосовчої діяльності у вказаній сфері та розробка на підставі цього 

науково обґрунтованих рекомендацій її вдосконалення.  

Нестабільна економічна, соціально-політична ситуація в Україні, 

поширення явища дитячої безпритульності, бродяжництва, сирітства, 

моральний занепад суспільства і, як наслідок, безвідповідальна сексуа-

льна поведінка молоді, насильство над дітьми в сім’ї та відсутність на-

лежної турботи батьків та опікунів призводить до того, що все більша 

кількість неповнолітніх у державі стають жертвами сексуальної експлу-

атації, одним із проявів якої є використання дітей при виготовленні, 

ввезенні, збуті, розповсюдженні порнографічних предметів.  

Так, з метою встановлення фактів використання дітей в порнобіз-

несі, заняття проституцією, вивозом за межі України для їх продажу чи 

надання послуг інтимного характеру працівниками Департаменту кри-

мінальної міліції у справах дітей МВС України на протязі січня – берез-

ня 2008 р. було перевірено законність діяльності 300 фото- і відеостудій, 

близько 100 модельних агентств, 1,2 тисячі нічних клубів та розважаль-

них закладів, 400 готелів та кемпінгів, 250 масажних салонів, саун, 

оздоровчих комплексів, 120 туристичних фірм та бюро з працевлашту-

вання за кордоном, 110 видань в друкованих та електронних ЗМІ, 60 те-

лекомпаній, які здійснюють трансляцію програм кабельним та супутни-

ковим зв’язком, 1,1 тис. комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе; окрім 

того, було проведено близько 8 тис. рейдів та перевірок, підчас яких пе-

ревірено майже 7 тис. неблагополучних сімей, 600 інтернатних закладів 

та дитячих будинків, близько 1 тис. місць реалізації друкованої та елек-

тронної фотовідеопродукції. 

Труднощі при документуванні злочинів, передбачених ст. 301 КК 

України, полягають насамперед у проблемах виявлення фактичного мі-

сця хостингу порносайтів, встановлення фізичного місця розташування 

техніки, що була використана для їх створення, реєстрації та редагуван-
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ня (оновлення), а також виявлення осіб, причетних до таких дій. Таким 

чином, Інтернет являє собою таке середовище, котре дозволяє анонімно 

здійснювати злочинну діяльність. Злочинні угруповання широко вико-

ристовують можливості мережі у своїй діяльності. Ними створюються 

відповідні сайти, web-сторінки, які присвячені секс-індустрії, де розмі-

щені порнографічні предмети з використанням неповнолітніх викону-

ють рекламну роль. Враховуючи величезну кількість користувачів Інте-

рнет, послуги сексуального характеру поставлені на якісно новий 

рівень. За допомогою Інтернет можна „обрати” неповнолітнього, перег-

лянути фото, дізнатись іншу інформацію відносно фізичних даних, за-

хоплень, навіть почути голос. Якщо відповідної анкети не знайшлося, 

замовник може відправити повідомлення з необхідними параметрами 

для індивідуального підбору „товару”.  

Подальша комп’ютеризація населення України та постійне збіль-

шення користувачів мережі Інтернет за рахунок гіперсексуальних підлі-

тків дозволяє інтенсивно розвиватися порнобізнесу. За оцінками зару-

біжних експертів, один „розкручений” порносайт приносить власникам 

прибуток до 2 млн. доларів США на рік
3
. Дитяча порнографія може ви-

користовуватися відвідувачами таких сайтів у різних цілях: для ство-

рення особистого сексуального збудження та задоволення, в комерцій-

них цілях (наступного продажу матеріалів), для виправдання своєї 

поведінки, для створення відповідного „авторитету” в визначених ко-

лах: кримінальних, в середовищі педофілів, для шантажу неповноліт-

нього, для розбещення чи розпусти, для приниження дитини, отримання 

викупу тощо. 

Належна протидія злочинам, пов’язаним з виготовленням порног-

рафічної продукції та розповсюдженням її через Інтернет, вимагає не 

                                           
3
 Щеглова И.К. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних и пути про-

тиводействия / Щеглова И.К. // Защита прав и профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних: материалы Междунар. науч.-практ. конференции (Москва, 26–

27 августа 2005 г.). – М., 2006. – Ч. 2. – С. 183–197. 
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лише наявності відповідної матеріальної бази та технічних можливостей 

вітчизняних правоохоронних органів, високого рівня взаємодії з право-

охоронними органами інших держав. Важливим є проведення відповід-

них наукових досліджень, теоретичних напрацювань щодо удоскона-

лення правових засад регулювання кримінальної відповідальності за 

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних пред-

метів з використанням інформаційного середовища Інтернет, а також 

накопичення та міжгалузевий аналіз сучасного досвіду іноземних дер-

жав щодо нормативного забезпечення, запобігання та способів боротьби 

з вищеназваними видами сексуальної експлуатації.  

Нормативно-правова база боротьби зі злочинами, що пов’язані з 

сексуальною експлуатацією, побудована на зобов’язаннях, що виплива-

ють з міжнародних документів, які ратифіковані українською державою.  

Міжнародне законодавство щодо питань порнографії засноване на 

Женевській Конвенції „Про боротьбу з поширенням та торгівлею пор-

нографічними виробами” 1923 р., до якої СРСР приєднався у 1935 р. 

2 грудня 1949 р. резолюцією 317 Генеральної Асамблеї ООН була 

затверджена Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуа-

тацією проституції третіми особами, для СРСР вона вступила у силу 

9 листопада 1954 р. 

7 листопада 1956 р. була прийнята Додаткова Конвенція про зни-

щення рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних рабству, 

для СРСР вона вступила у силу 30 квітня 1957 р. 

15 листопада 2000 р. була підписана Конвенція ООН проти транс-

національної організованої злочинності, Україною вона була ратифіко-

вана 4 лютого 2004 р. Мета її полягає у сприянні співробітництву у 

справі більш ефективного попередження транснаціональної організова-

ної злочинності та боротьби з нею, зокрема щодо збору та аналізу інфо-

рмації про характер організованої злочинності, підготовки відповідних 

кадрів, взаємної правової допомоги, спільного розслідування тощо. 
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З метою посиленого захисту прав дитини 7 вересня 2000 р. підпи-

саний Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, Україною 

даний документ був ратифікований 3 квітня 2003 р. Відповідно до дано-

го документа, дитячою порнографією є будь-яке зображення будь-якими 

засобами дитини, що вчинює реальні чи змодельовані відверто сексуа-

льні дії, або будь-яке зображення статевих органів дитини головним чи-

ном в сексуальних цілях. 

Конвенція № 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці (ратифікована 5 жовтня 2000 р.) заборо-

нила найгірші форми дитячої праці, під якими між іншими визнала і ви-

користання, вербування або пропонування дитини для заняття прости-

туцією, виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних 

вистав. 

Конвенція про кіберзлочинність, яку було ратифіковано Україною 

із застереженнями і заявами 7 вересня 2005 р., визначає в ст. 9 „Право-

порушення, пов’язані з дитячою порнографією” обов’язок держави-

учасниці встановлення належної кримінальної відповідальності за уми-

сні діяння, що полягають у таких діях, як вироблення дитячої порногра-

фії з метою її розповсюдження за допомогою комп’ютерних систем, 

пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за допомо-

гою комп’ютерних систем, розповсюдження або передача дитячої пор-

нографії за допомогою комп’ютерних систем, здобуття дитячої порног-

рафії за допомогою комп’ютерних систем для себе чи іншої особи, 

володіння дитячою порнографією у комп’ютерній системі чи на 

комп’ютерному носії інформації. Відповідно до тексту документа, по-

няття „дитяча порнографія” включає в себе порнографічний матеріал, 

який візуально зображує неповнолітню особу, задіяну у явно сексуаль-

ній поведінці, особу, яка виглядає як неповнолітня особа, задіяну у явно 

сексуальній поведінці; реалістичні зображення неповнолітньої особи, 
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задіяної у явно сексуальній поведінці. Термін „неповнолітня особа” 

включає в себе усіх осіб до 18 років. 

Національне законодавство в Конституції України офіційно ви-

знає людське життя та гідність найвищою цінністю (ст. 3), гарантує за-

хист дитинства та материнства (ст. 51), державну підтримку сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування (ст. 52 Конституції Украї-

ни). 26 квітня 2001 р. був прийнятий Закон України „Про охорону ди-

тинства”, який визначив охорону дитинства загальнонаціональним 

пріоритетом. 

КК 1960 р. передбачав ст. 211 „Ввезення, виготовлення, збут і 

розповсюдження порнографічних предметів”
4
. Стаття 301 КК України 

2001 р. як наступниця має таку саму назву, але зазнала певних редак-

ційних змін. Так, перелік дій, за які передбачена кримінальна відповіда-

льність, доповнено вказівкою на „перевезення”, „інше переміщення”, 

„примушування до участі в їх створенні”. Перелік кваліфікуючих ознак 

доповнено вказівкою на „дії, вчинені щодо... комп’ютерних програм по-

рнографічного характеру”, а також „збут неповнолітнім чи розповсю-

дження серед них творів, зображень або інших предметів порнографіч-

ного характеру”. Перелік особливо кваліфікуючих ознак доповнено 

такою, як „примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, 

зображень або кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порног-

рафічного характеру”.  

Чинне кримінальне законодавство України до цього часу не пе-

редбачало кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з придбанням, 

зберіганням та користуванням порнографічною продукцією за участю 

дітей. Спеціальна криміналізація таких діянь, вчинених щодо порногра-

фічної продукції за участю дітей, могла стати дієвим засобом запобіган-

ня вчинення використання дітей у створенні порнографічних предметів. 

                                           
4
 Кримінальний Кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки: 

Затверджений Законом Української Радянської Соціалістичної Республіки від 

28.12.1960 р. / Верховна Рада УРСР // ВВР УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 14. 
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Введення таких діянь до тексту чинного вітчизняного КК відобразило 

би сучасні європейські тенденції реформування законодавства про від-

повідальність у сфері сексуальної експлуатації, коли до відповідальності 

притягується не лише особа, винна в безпосередній сексуальній експлу-

атації неповнолітніх (дітей), а й особа – замовник послуг, яка формує 

своєрідний „попит” на „живий товар”. Разом з тим законодавцем зроб-

лено інший радикальний крок – введено кримінальну відповідальність 

за діяння, що має ознаки зберігання порнографічної продукції з метою 

збуту чи розповсюдження.  

11 червня 2009 р. згідно із законом України „Про внесення зміни 

до ст. 301 КК України” відбулася криміналізація діяння зберігання тво-

рів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою 

збуту чи розповсюдження
5
. У Верховній Раді за час її роботи було розг-

лянуто кілька законопроектів щодо посилення відповідальності у сфері 

порнографії, деякі з них заслуговували на особливу увагу, але були від-

хилені. За основу ж було прийнято законопроект, поданий Кабінетом 

Міністрів України, в якому зазначалося, що метою пропонованих у 

ньому змін, а саме криміналізації факту зберігання порнографічної про-

дукції, є приведення національного законодавства у відповідність до 

міжнародно-правових зобов’язань, взятих Україною при ратифікації 

Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгі-

влі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії
6
.  

Відповідно до позитивного Висновку Головного науково-

експертного управління ВР України на проект Закону України "Про 

                                           
5
 Про внесення зміни до ст. 301 КК України: Закон України від 11.06.2009 N 

1520-VI / Верховна Рада України // Офіційний вісник України – 2009. – № 49 (вiд 

10.07.2009). – С. 79. 
6
 Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України: Проект 

Закону України, розроблений на виконання доручення Кабінету Міністрів від 13 

травня 2008 року № 24142/1/1-08 щодо реалізації завдання, визначеного пунктом 1 

статті 8 Указу Президента України від 5 травня 2008 року № 411 „Про заходи щодо 

забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей” / Верховна Рада України 

[Електронний ресурс] : Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим дос-

тупу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
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внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України" (щодо від-

повідальності за зберігання творів, зображень або предметів порногра-

фічного характеру) ці зміни кримінального законодавства є свідченням 

посилення захисту прав і законних інтересів дітей. Зберігання творів, 

зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою 

збуту чи розповсюдження автори висновку називають діянням, що має 

„аналогічний, подібний”
7
 характер та ступінь суспільної небезпечності з 

діяннями, за які вже раніше була передбачена кримінальна відповідаль-

ність у ст. 301 КК, тобто ввезення в Україну творів, зображень або ін-

ших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсю-

дження, або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією 

самою метою, або їх збут чи розповсюдження, а також примушування 

до участі в їх створенні.  

Важко однозначно погодитися з такими висновками, беручи до 

уваги, що зберігання часто є стадією готування подальших дій, вже 

криміналізованих у ст. 301 КК, де злочини, передбачені частиною 1 да-

ної статті, є злочинами невеликої тяжкості, частиною 2 – злочинами се-

редньої тяжкості, а частиною 3 – тяжкими злочинами. Окрім того, між-

народно-правові зобов’язання, взяті Україною при ратифікації 

Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгі-

влі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, про які зазначало-

ся в відповідному законопроекті, могли би пояснити спеціальну кримі-

налізацію діяння зберігання дитячої порнографії як особливого 

предмета злочину з метою чи без мети збуту, а не зберігання з метою 

збуту чи розповсюдження як діяння у цілому. Проект таких радикаль-

них змін мав бути винесений на обговорення в широких наукових ко-

лах, можливо, мали бути проведені консультації з громадськістю. Слід 

                                           
7
 Висновок Головного науково-експертного управління ВР України на проект 

Закону України „Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України” 

(щодо відповідальності за зберігання творів, зображень або предметів порнографіч-

ного характеру) [Електронний ресурс]:  Офіційний Веб-сайт Верховної Ради Украї-

ни. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
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ураховувати сучасний стан громадської думки, який характеризується 

несприйняттям переважною більшістю населення України ввезення, ви-

готовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів, а також 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості як злочинів. Саме 

тому такого суспільного резонансу набуло обговорення у ЗМІ змін, 

пов’язаних із криміналізацією зберігання порнографічної продукції. В 

літературі інколи пропонується частково декриміналізувати ввезення, 

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів без 

участі дітей серед повнолітньої частини населення, передбачивши при 

цьому певний законний порядок вчинення вищезазначених дій. На наш 

погляд, варто було б розглядати зберігання порнографічної продукції з 

метою збуту чи розповсюдження як готування до таких дій, а не як са-

мостійний злочин, зважаючи на те, що такі дії не досягають ступеня су-

спільної небезпечності, характерного для злочину. 

Прикладом актуалізації відповідальності за ввезення, виготовлен-

ня, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що вчинені щодо 

неповнолітніх потерпілих, може стати досвід кримінального законодав-

ства Російської Федерації, де законодавцем у 2003 р. було розмежовано 

відповідні склади про незаконне розповсюдження порнографічних ма-

теріалів чи предметів, до яких ввійшли незаконне виготовлення з метою 

розповсюдження або рекламування, розповсюдження, рекламування по-

рнографічних матеріалів або предметів, а також протизаконна торгівля 

друкованими виданнями, кіно- або відеоматеріалами, зображеннями або 

іншими предметами порнографічного характеру (ст. 242 КК РФ), та від-

повідні склади про виготовлення та обіг матеріалів або предметів з пор-

нографічними зображеннями неповнолітніх (ст. 242 -1 КК РФ)
8
. 

При цьому дана спеціальна норма про виготовлення та обіг мате-

ріалів з порнографічними зображеннями неповнолітніх має дві частини. 

                                           
8
 Федеральный Закон от 8 декабря 2003 года № 162 – ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848. 



 17 

Частина 1 ст. 242–1 КК РФ разом з виготовленням, зберіганням або пе-

реміщенням через Державний кордон РФ з метою розповсюдження, пу-

блічної демонстрації або рекламування або розповсюдження, публічною 

демонстрацією або рекламуванням матеріалів або предметів з порног-

рафічними зображеннями завідомо неповнолітніх містить відповідний 

склад злочину, що полягає у залученні завідомо неповнолітніх в якості 

виконавців для участі в заходах порнографічного характеру особою, що 

досягла 18 років. Відповідно, ч. 2 даної статті містить кваліфікуючі 

ознаки, такі як вчинення зазначених діянь батьком (матір’ю) або іншою 

особою – законним опікуном, педагогом або іншим працівником освіт-

нього, виховного, лікувального або іншого закладу, на якого покладено 

обов’язок здійснювати нагляд за неповнолітнім; вчинення діяння щодо 

особи, яка завідомо не досягла 14-річного віку; вчинення діяння групою 

осіб за попередньою змовою або організованою групою. 

Причинами високої латентності злочинів, передбачених ст. 301 

КК України, визнаються: 1) недостатня розробка понятійного апарату, 

що використовується в текстах відповідних статей, зокрема, відсутність 

чіткого визначення предмета злочинів; 2) особливий стан громадської 

думки, який в сучасних умовах характеризується несприйняттям назва-

них діянь як злочинів; 3) прихований характер злочинної діяльності, ві-

дсутність очевидних її наслідків; 4) недостатня професійна підготовка 

працівників правоохоронних органів по виявленню і розслідуванню цих 

злочинів; 5) відсутність зорієнтованості правоохоронних органів на ви-

явлення цих злочинів, які на фоні складної криміногенної ситуації 

(вбивства, бандитизм, розбій, зґвалтування тощо) розглядаються як дру-

горядні і їм не приділяється належної уваги
9
. 

                                           
9
 Рябчинська О.П. Боротьба із розповсюдженням порнографічних предметів і 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: автореф. дис. … канд. юр. 

наук: спец. 12.00.08 „кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче 

право” / О.П.  Рябчинська. – К, 2002. – С. 3–14. 
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Злочини, передбачені ст. 301 КК України „Ввезення, виготовлен-

ня, збут і розповсюдження порнографічних предметів”, вчинені щодо 

неповнолітніх потерпілих, слід розмежовувати з суміжними складами, 

передбаченими ст. 149 КК „Торгівля людьми або інша незаконна угода 

щодо людини”, ст. 150 КК „Експлуатація дітей”, ст. 304 КК „Втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність”, ст. 300 КК України „Ввезення, 

виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ наси-

льства та жорстокості”, яка відрізняється від ст. 301 КК України в осно-

вному предметом відповідних злочинів.  

Торгівля або здійснення іншої незаконної угоди щодо неповноліт-

ньої особи, а так само вербування, переміщення, переховування, пере-

дача або одержання неповнолітньої людини, вчинені з метою викорис-

тання в порнобізнесі, полягають у кількох видах дій – торгівлі, 

здійсненні іншої за формою угоди, об’єктом якої є неповнолітня особа, 

вербуванні, передачі або одержанні неповнолітньої особи. Експлуатація 

дітей полягає у використанні праці неповнолітнього, що не досяг віку, з 

якого законодавством про працю дозволене працевлаштування, з метою 

отримання прибутку. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 

полягає у здійсненні психічного чи фізичного впливу  на неповноліт-

нього з метою схилити його до вчинення злочину або участі в ньому чи 

в інших антигромадських діях, може бути вчинене способом погрози, 

шантажу, обману, переконання тощо. Відповідальність за ввезення, ви-

готовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, вчинені 

щодо неповнолітніх потерпілих, настає у випадку примушування непо-

внолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопро-

дукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру.  

Злочини, передбачені ч. 2 і ч. 3 ст. 301 КК України, слід відмежо-

вувати від адміністративних проступків, передбачених ст. 164-6 КУпАП 

(демонстрування або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи пе-

редачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право роз-
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повсюдження і демонстрування фільмів; розповсюдження фільмів шля-

хом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право 

розповсюдження та демонстрування фільмів з метою їх демонструван-

ня, продажу, передачі в прокат); а також передбачених  

ст. 164-7 КУпАП (розповсюджування і демонстрування фільмів з пору-

шенням умов, передбачених державним посвідченням на право розпо-

всюдження та демонстрування фільмів)
10

. 

Аналіз ознак складів злочинів, що названі та передбачені в ст. 301 

КК України „Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порног-

рафічних предметів”, можна представити схематично
11

 
12

: 

Склад 

Злочину 

Ознаки складу злочину 

Діяння Предмет 

злочину 

Потерпі-

лий від 

злочину 

На

слі

дк

и 

зло

чи

ну 

Місце, час, 

спосіб, засоби, 

знаряддя, об-

ставини, ситу-

ація 

С

у

б

’

є

к

т  

з

л

о

ч

и

н

у 

Форма ви-

ни 

Мотив, мета, 

емоційний 

стан 

ч. 1. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - - - Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

 

 

ч. 1. ст. 

301 

Виготовлення Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - - - Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

 

ч. 1. ст. 

301 

Зберігання Твори, зо-

браження або 

інші предме-

    Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

                                           
10

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., в 

редакції від 08.12.2009 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]:  Офіцій-

ний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
11

 Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу 

України. – К.: Істина, 2004. – C. 333–335. 
12

 Кримінальний Кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 

5 квітня 2001 р., станом на 08.12.2009 р. / Верховна Рада України [Електронний ре-

сурс]:  Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 
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ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

 

ч. 1. ст. 

301 

Перевезення 

чи інше пе-

реміщення 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - - - Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

ч. 1. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - - - Прямий 

умисел 

- 

ч. 1. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 2. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну, ви-

готовлення, 

зберігання, 

перевезення 

чи інше пе-

реміщення 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру  

- - - - Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

ч. 2. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - - - Прямий 

умисел 

- 

ч. 2. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 2. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- -  - Прямий 

умисел 

- 

ч. 2. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Обставини – 

збут чи розпо-

всюдження се-

ред неповноліт-

ніх 

- Прямий 

умисел 

- 

 

 

 

ч. 3. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну, ви-

готовлення, 

зберігання, 

перевезення 

чи інше пе-

реміщення 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

Мета – збут 

чи розповсю-

дження 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

- - Обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

- 
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фічного хара-

ктеру 

ч. 3. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький, об-

ставини – по-

вторно 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну, ви-

готовлення, 

зберігання, 

перевезення 

чи інше пе-

реміщення 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - Обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

Мета 

– збут чи роз-

повсюдження 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - Обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький, об-

ставини – по-

вторно 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - Обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Обставини – 

збут чи розпо-

всюдження се-

ред неповноліт-

ніх, обставини – 

повторно 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну, ви-

готовлення, 

зберігання,  

перевезення 

чи інше пе-

реміщення 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Спосіб – за по-

передньою змо-

вою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

Мета 

– збут чи роз-

повсюдження 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Спосіб – за по-

передньою змо-

вою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький,  за 

попередньою 

змовою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел  

- 

ч. 3. ст. 

301 

Ввезення в 

Україну, ви-

готовлення, 

зберігання,  

перевезення 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

- - Спосіб – за по-

передньою змо-

вою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

Мета 

– збут чи роз-

повсюдження 
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чи інше пе-

реміщення 

го характеру 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - Спосіб – за по-

передньою змо-

вою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

Людина - Спосіб – наси-

льницький, за 

попередньою 

змовою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

- - Спосіб – за по-

передньою змо-

вою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Збут чи роз-

повсюдження 

Твори, зо-

браження або 

інші предме-

ти порногра-

фічного хара-

ктеру 

- - Обставини – 

збут чи розпо-

всюдження се-

ред неповноліт-

ніх, спосіб – за 

попередньою 

змовою групою 

осіб 

- Прямий 

умисел 

- 

ч. 3. ст. 

301 

Примушу-

вання до уча-

сті у створен-

ні 

Твори, зо-

браження, 

кіно- та віде-

опродукція, 

комп’ютерні 

програми по-

рнографічно-

го характеру 

Неповнолі-

тня людина 

- Спосіб - наси-

льницький 

- Прямий 

умисел 

- 

Об’єктом злочинів, передбачених ст. 301 КК, є певні суспільні ві-

дносини, які забезпечують основні принципи суспільної моральності у 

сфері статевих стосунків. Такі дії знаходяться у певному протиріччі з 

тими моральними засадами, що історично склалися в українському сус-

пільстві, традиціями інтимного спілкування людей, вони завдають шко-

ду моральному вихованню молоді і шляхом одіозної сексуальної інфор-

мації призводять до деформації моральних уявлень і понять про 

сексуальні відносини між людьми. 

Відповідно до Законів України „Про інформацію” від 2.10.1992 р., 

„Про захист суспільної моралі” від 20.11.2003 р. виробництво та обіг у 

будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні заборо-

нені. У той же час виробництво та обіг продукції еротичного характеру 

є обмеженим, але дозволеним. Критерії віднесення тієї чи іншої продук-
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ції до порнографічної чи еротичної встановлює спеціально уповноваже-

ний орган виконавчої влади – Міністерство культури і мистецтв. В 

Україні було створено Національну експертну комісію, яка 20.02.2007 р. 

затвердила документ під назвою „Критерії віднесення друкованої, ауді-

овізуальної, електронної та іншої продукції, у тому числі реклами, а та-

кож переданих та одержаних по комунікаційних мережах повідомлень 

та матеріалів до розряду порнографічної або еротичної продукції”. В 

даному документі Національна експертна комісія визначила формальні 

та змістові ознаки порнографії, сексологічні критерії порнографії та сек-

сологічні критерії еротики. 

Таким чином, предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК, 

є різні друковані чи рукописні твори, живописні зображення, натураліс-

тичні фотографії, фотомонтажні та інші зображення порнографічного 

характеру. Предметом злочину, передбаченого ч. 2 даної статті, є кіно-

фільми, відеозаписи, магнітофонні записи, комп’ютерні програми, дис-

кети та інші носії інформації порнографічного характеру. На відміну від 

предметів еротичного характеру, вони за своїм змістом в натуралістич-

ній, цинічній формі відображають статеві органи або натуралістичне чи 

протиприродне детальне зображення сексуальних відносин. Отже, пор-

нографія може включати фотографії, негативи, слайди, журнали, книги, 

малюнки, фільми, відеозаписи, комп’ютерні диски та файли. В науковій 

літературі виділяють дві категорії порнографії: завуальована, що не по-

казує сексуальних стосунків явно, і відкрита порнографія, яка містить 

зображення осіб, що втягнуті в сексуальні стосунки. 

Так,  за вироком суду особу було засуджено за ч. 3 ст. 301 КК 

України за те, що вона 02.12.2007 р. близько 15 год. 40 хв., знаходячись 

на території ринку «Петрівка» у м. Києві по вул. Вербовій, 23, повторно 

незаконно збула  за 50 грн. диск для лазерних систем зчитування зі зміс-

том порнографічного характеру. 06.12.2007 р. близько 13 год. особа, 

знаходячись на території зазначеного вище ринку, повторно незаконно 
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збула за 1000 грн. чотири диска для лазерних систем зчитування зі зміс-

том порнографічного характеру.  В тексті відповідної Ухвали Верховно-

го Суду в даній справі зазначалося, що згідно з висновками експертиз 

 відеотвори на дисках, які були особою продані та вилучені у покупців, 

містили зображення порнографічного характеру і відповідно до ст. 6 За-

кону України „Про захист суспільної моралі” були забороненими для 

розповсюдження та обігу в Україні
13

.  

 Незважаючи на формальну нормативну визначеність поняття по-

рнографічної продукції, однією з основних причин закриття криміналь-

них справ відповідної категорії залишається неналежне дослідження 

слідством питання про те, чи є певні зображення та відеофільми, які 

розповсюджуються та рекламуються, порнографічною продукцією. 

Проблема часто полягає в якості проведеної мистецтвознавчої експерти-

зи, наявності у спеціаліста належної освіти в області кіномистецтва та 

досвіду відповідної роботи. 

Наукою кримінального права на підставі аналізу нормативного 

матеріалу та відповідної слідчої та судової практики розроблені певні 

ознаки предмету злочинів, передбачених ст. 301 КК: 

1) порнографічні предмети мають становити собою річ матеріа-

льного світу, це можуть бути книги, фотографії, картини, скульптурні 

зображення, тощо; 

2) порнографічні предмети мають у грубій натуралістичній та ву-

льгарній формі зображати статеве життя людей – статеві органи, сексу-

альні відносини, причому форма такого зображення має бути неприйня-

тною для суспільної моралі, загально визначених правил 

сором’язливості, прихованості відповідних стосунків від сторонніх осіб; 

                                           
13

 Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного 

Суду України № 6820506 від 17.11.2009, № судової справи 5-3857км9 // Єдиний 

державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

reyestr.court.gov.ua 
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3) призначення порнографічного предмету має полягати в меті 

збудження статевої пристрасті інших осіб, а також провокування їх ста-

тевої агресії. Саме тому законодавцем встановлено, що предметом зло-

чинів, передбачених ст. 301 КК, є лише твори, інші предмети, призначе-

ні для збуту чи розповсюдження, а не для власного користування; 

4) порнографічні предмети не можуть мати іншого призначення – 

мистецького, наукового, просвітницького тощо; 

5) порнографічні предмети мають сприйматися іншими особами 

саме як власне порнографічні, що збуджують статеву пристрасть. 

З метою уніфікації термінології, пропонується мінімізувати кіль-

кість оціночних понять в дефініції “порнографія” і в якості останньої 

визнавати натуралістичне зображення, опис статевих органів персона-

жів (людей, тварин), у тому числі і в момент вчинення ними або стосов-

но них дій сексуального характеру.  

З об’єктивної сторони злочини можуть полягати в таких діях 

щодо порнографічного предмету: 

1) ввезення на Україну – такі дії, в результаті яких вказані твори 

переміщуються через державний або митний кордон на територію Укра-

їни; 

2) виготовлення – процеси, які включають в себе як авторство 

(створення заново чи внесення змін у вже існуючий твір), так і відтво-

рення, розмноження таких творів – друкування, зняття копій, монтаж; 

3) збут полягає в оплатній передачі іншій особі, включаючи про-

даж, обмін, як оплату за виконану роботу чи надані послуги; 

4) розповсюдження – безоплатна передача іншим особам, вклю-

чаючи дарування, передачу у спадок, надання в тимчасове користуван-

ня; 

5) перевезення або інше переміщення – зміна місця знаходження, 

доставлення з одного місця в інше будь-яким способом;  
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6) зберігання – це будь-які дії, пов’язані з фактичним незаконним 

перебуванням предмету злочину у володінні винного (при собі, в схо-

вищі, приміщенні, іншому місці) незалежно від його тривалості; 

7) примушування до участі у створенні порнографічних предметів 

– вплив на інших осіб шляхом застосування фізичного або психічного 

впливу з метою домогтися того, щоб вони виступили авторами порног-

рафічної продукції (заново написали книгу, сценарій, внесли відповідні 

зміни до вже існуючих предметів), іншим чином взяли участь у ство-

ренні твору (виступили акторами, режисерами, операторами фільму то-

що).  

Вітчизняній історії відомі прецеденти притягнення до криміна-

льної відповідальності осіб, які лише брали участь у зйомці порногра-

фічних фільмів, які позували при виготовленні порнографічних фотоз-

німків та інших предметів порнографічного характеру; вони були 

притягнуті до кримінальної відповідальності за пособництво у вигото-

вленні порнографічних предметів (за ст. 19, ст. 211 КК УРСР)
14

. 

Суб’єктивна сторона складається з вини у формі прямого умис-

лу, наявна обов’язкова мета вчинення таких дій – збут або розповсю-

дження. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі обставини зазначені  

в ч. 2. та ч. 3. ст. 301 і були вказані нами у вищевикладеній схемі. Про-

понується включити до переліку кваліфікуючих ознак складу злочину, 

передбаченого ст. 301 КК, таку ознаку, як вчинення цього злочину 

спеціальними суб’єктами – батьками або особами, що їх замінюють, 

вчителями, вихователями та іншими особами, які на законних підста-

вах здійснюють утримання, догляд, виховання, освіту дітей віком до 

16 років. 

                                           

14
 Кримінальне право України. Судові прецеденти. 1864 – 2007 рр. / за ред. В.Т. Ма-

ляренка. – К.: „Освіта України”, 2008. – С. 879–880. 
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Суб’єктом злочинів, передбачених ст. 301 КК, які вчинюються 

стосовно неповнолітніх або з примушуванням їх до створення порног-

рафічних предметів, пропонуємо визнавати осіб, які досягли вісімнад-

цятирічного віку. 

На наш погляд, поряд із необхідністю удосконалення криміналь-

ної відповідальності за ці діяння необхідною є розробка комплексної 

програми протидії факторам, що призводять до поширення та високої 

латентності відповідних злочинів. Проблема потребує ширшого погля-

ду. В суспільстві розповсюджуються нові, нетрадиційні форми відкри-

того, масового, публічного розбещення неповнолітніх, надмірної сексу-

алізації, маргіналізації та криміналізації свідомості та поведінки дітей та 

підлітків з використанням для цієї мети засобів масової інформації, спе-

ціалізованих еротичних періодичних видань, реклами, відеоіндустрії, 

сучасних телекомунікаційних засобів, мережі Інтернет, освітніх проек-

тів та інших шляхів інформаційного впливу. Розповсюдження кіно- та 

відеопродукції, що пропагує порнографію, сьогодні стало майже звич-

ним явищем. Все це свідчить про необхідність створення активних, аде-

кватних, конкретних заходів реакції комплексної протидії. На науково-

му рівні – це подальша розробка основних теоретичних положень 

кримінальної відповідальності за ввезення, виготовлення, збут і розпо-

всюдження порнографічних предметів. 
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2. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних зі збутом та 

розповсюдженням продукції порнографічного характеру в мережі 

Інтернет та локальних мережах
15

 

 

Ставиться завдання встановити людину, що розмістила порногра-

фічну продукцію. Технічно можливо встановити місце розташування 

конкретного комп'ютера, з якого інформація була розміщена в мережі. 

Існує кілька способів поширення порнографії через Інтернет. 

Один з найпоширеніших – це розміщення матеріалів на веб-

серверах. Такі сервери можна розділити на дві групи. 

Платні сервери. На таких серверах, як правило, потрібна автори-

зація людини, яка розташувала сайт. Адміністрація таких серверів від-

повідає за зміст сайтів, розміщених на цих серверах. 

Анонімні безкоштовні сервери. На таких серверах користувачі 

можуть розмістити сайти, не вказуючи свої особисті дані. 

Кожен комп’ютер у мережі Інтернет має свою унікальну адресу, 

що складається з чотирьох чисел, які знаходяться в діапазоні від 0 до 

255 і розділені крапками. Ось приклад такої адреси: 

195.254.55.232 

Такі адреси називаються IP-адресами (адресами Інтернет Прото-

колу), тому що вони забезпечують роботу протоколу IP. 

Викладена нижче система адресації базується на ІР 
 
версії 4, що 

використовує 32-бітову адресацію. Кожне з чотирьох  чисел  адреси  ві-

дповідає   восьми  бітам інформації. Тому ці числа називаються октета-

ми. Такий адресний простір дозволяє використовувати 255 комбінацій 

кожної октети, тобто приблизно 4,3 мільярда різних адрес. В даний час 

                                           
15

 Див. також: Бухтіарова Т.М. Особливості виявлення фактів розповсюдження ди-

тячої порнографії через мережу Інтернет та документування осіб, що виготовляють та роз-

повсюджують порнографічну продукцію через Інтернет : метод. рекомендації [для працівни-

ків органів внутрішніх справ] /  Бухтіарова Т.М., Краснобрижий І.В., Матвієнко Є.В., 

Мірошниченко В.О., Коршун В.І., Соболь О.І. –– Дн. : Дніпрп. держ. ун-т. внутр. справ, 

2008. –– 36 с. 
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Інтернет зіштовхнувся з реальною погрозою недостачі адрес. Тому не 

дуже давно була розроблена версія IP 6 (має назву „IPng”, чи „Internet 

Protocol Next Generation”), яка використовує 128-бітну адресацію. 

IP-адреса складається з двох частин. 

Перша має від одного до трьох чисел ліворуч – позначає мережу, у 

якій знаходиться комп’ютер, і називається ідентифікатором мережі. 

(Інтернет складається з безлічі мереж, кожна з яких має власну 

адресу.) 

Друга має від одного до трьох чисел праворуч – позначає конкре-

тний комп’ютер у мережі і називається ідентифікатором вузла. 

Таким чином, ієрархія IP-адрес читається зліва направо, тобто лі-

воруч розташовуються старші біти, праворуч – молодші (як-то поштова 

адреса: країна, місто, вулиця, будинок). 

Кількість комп’ютерів, що створюють мережі, може бути різною. 

Будь вона великою чи малою – у будь-якому випадку IP-адреси із зага-

льним ідентифікатором мережі повинно „вистачити” для усіх вузлів. 

Очевидно, чим більше перше число в IP-адресі (тобто чим більше в 

ньому бітів), тим більшу кількість адрес можна створити з його викори-

станням. Тому такі числа присутні в адресах великих мереж. Навпаки, 

менші ідентифікатори мережі говорять про менший розмір мережі. 

В залежності від свого розміру мережі поділені на класи. Цих кла-

сів чотири – А, В, С, і D, де А позначає найбільші мережі, D – най-

менший. Розглянемо відмінності, наприклад, мережі класу А від мережі 

класу С. 

Перший октет IP-адреси мережі класу А знаходиться в діапазоні 

від 1 до 126. Кількість вузлів у такій мережі може досягати 16777214. 

Ідентифікатори розподіляються в адресі таким способом: 
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мережа. вузол. вузол. вузол 

Перший октет IP-адреси мережі класу С знаходиться у діапазоні 

від 192 до 233. Кількість вузлів у цьому випадку обмежена 254. Адреса 

кожного вузла виглядає так: 

мережа. мережа. мережа. вузол 

Присвоєнням адреси в Інтернеті займається організація за назвою 

InterNIC (Network Information Center). Однак до присвоєння конкретної 

адреси кожному комп’ютеру не доходить. При реєстрації мережі в Інте-

рнет їй виділяється мережний ідентифікатор залежно від її класу. Іден-

тифікація ж вузлів у підмережах мережі здійснюється організацією-

власником. 

Багато організацій, що мають у своєму розпорядженні великі ме-

режі (наприклад, провайдери послуг Інтернет), іноді „заощаджують” на 

IP-адресах. Вони резервують меншу їхню кількість, ніж число вузлів у 

мережі. У цьому випадку кожному вузлу при підключенні виділяється 

динамічна IP-адреса з тих, котрі вільні в даний момент. 

Коли особа підключається до Інтернет, її комп’ютер стає части-

ною мережі, тому йому повинна бути привласнена унікальна IP-адреса. 

Отримання IP-адреси здійснюється при кожному підключенні, але ця 

адреса щоразу має нове значення з діапазону динамічних IP-адрес про-

вайдера, через якого здійснюється підключення. 

Статичні IP-адреси, як правило, закріплені за тими вузлами Інтер-

нет, що повинні бути присутніми у мережі постійно. Це сервери, приз-

начення яких полягає в тому, щоб обробляти запити користувачів Інте-

рнет. 

Хоча комп’ютерам система IP-адресації здається цілком прийнят-

ною у всіх відношеннях, для людини форма подачі інформації предста-

вляється не зовсім зручною. Тому для більш легкого уявлення адрес Ін-

тернет була розроблена система доменних імен. 
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Слово „домен” у перекладі означає „область”, „зона”. Стосовно до 

Інтернет, домен є віртуальною зоною, до якої належить той чи інший 

комп’ютер. 

Доменне ім’я представляє собою адресу будь-якого ресурсу (ін-

формації) в мережі Інтернет як послідовність слів. 

Деякі з них мають змістовне значення, завдяки чому така адреса 

порівняно легко запам’ятовується. 

Адреси Інтернет-ресурсів, представлені таким чином, називають 

URL-адресами (Uniform Resource Locator), або універсальними покаж-

чиками ресурсу. 

Ось типові приклади доменних імен: 

www.podrobnosti.ua 

www.google.ru 

(див. мал. № 1) 

 

малюнок № 1 

На відміну від IP-адрес, ієрархія доменних імен читається справа 

наліво. Самий правий сегмент доменного імені являє собою домен вер-

хнього рівня. В даний час Інтернет поділений на домени верхнього рів-

ня за однією з двох ознак: або за географічною, або за ознакою характе-

ру діяльності. 

У табл. 1 приведені домени верхнього рівня, що розрізняються за 

географічною ознакою (сортування зроблене за назвами доменів). 
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таблиця 1 

.UA Україна 

.RU Росія 

.UK Великобританія 

.US США 

.HN Гондурас 

 

У списку 1 приведені домени верхнього рівня, що розрізняються 

за ознакою діяльності сайту. 

Список 1 

Домени верхнього рівня (сфера діяльності) 

com  Комерційні організації 

edu  Освітні установи 

gov  Урядові організації 

mil  Військові організації 

net  Організації, що стосуються, як правило, послуг  

org  Громадські організації 

 

Оскільки для людини легше сприйняття доменних імен, а для 

комп’ютера – IP-адрес, між цими двома варіантами запису адреси вста-

новлені однозначні відповідності. Коли комп’ютеру дається команда ві-

дкрити сторінку, то вводиться визначена URL адреса; це змушує 

комп’ютер звертатися за довідкою до іншого комп’ютеру, щоб визначи-

ти, яка IP-адреса відповідає введеному доменному імені. Цей „довідко-

вий” комп’ютер називається сервером DNS (Domain Name System). DNS 

– це служба каталогізації доменних імен. Таблиця відповідності домен-

них імен IP-адресам розміщається на багатьох DNS-серверах, що послі-

довно опитуються при пошуку того чи іншого значення. 

Щоб довідатися IP-адресу сайту, доменне ім’я якого відомо (і вза-

галі довідатися, чи існує така адреса), можна скористатися програмою 
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Ping (Packet Internet or Inter-Network Groper), що входить у комплект 

Windows. Для цього необхідно виконати команду Пуск > Виконати 

(Start > Run) і набрати наступний рядок: 

ping yahoo.com 

(див. мал. № 2) 

 

малюнок № 2 

Замість адреси пошукової системи Yahoo можна ввести адресу 

будь-якого іншого сайту. 

Таким чином можна визначити, за ким зареєстрована та чи інша 

адреса. Для цього існують програми, узагальнені назвою Whois (що мо-

жна приблизно перевести як „Хто є хто”). У комплект Windows така 

програма не входить, але завантажити її можна з будь-якого сховища 

програмного забезпечення (див. мал. № 3).  

 

малюнок № 3 
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Також зловмисник може скористатися анонімним проксі-сервером 

або ланцюжком таких серверів. Як правило, на проксі-серверах ведуться 

протоколи доступу до них. У цьому випадку необхідно витребувати ці 

протоколи або їх необхідну частину у власників серверів.  

Найбільші проблеми виникають із власниками серверів, які є гро-

мадянами інших країн. 

У боротьбі із комп’ютерною злочинністю та правопорушеннями у 

сфері комп’ютерних Інтернет-технологій працівники правоохоронних 

органів найчастіше зіштовхуються з питаннями: 

1. Кому належить той чи інший сайт? 

2. Кому належить електронна поштова скринька? 

Питання із сайтом вирішується легше з причини того, що він для 

постійного доступу має статичний адрес та розташований на технічній 

площадці провайдера, який надає власникові сайту свої ресурси для ро-

боти (це називається послуга хостінгу). 

Згідно з описаною вище технологією за допомогою сервісу Whois 

визначається провайдер, який надає послугу хостінгу. Надалі до про-

вайдера слід звернутися із запитом щодо власників сайту. 

Мінімальний рекомендований перелік питань, які має висвітлити 

провайдер відносно, наприклад, сайту ltd.kiev.ua, такий: 

1. Реєстраційні дані (logs) та абонентська інформація про особу, 

якій надаються послуги хостінгу для сайту ltd.kiev.ua; 

2. Адреси, телефонні номери та інші реквізити власника сайту; 

3. IP-адреси, які використовувалися для створення цього сайту; 

4.IP-адреси, які використовуються для поповнення змісту цього 

сайту; 

5. Інформація щодо змісту цього сайту; 

6. Інформація щодо користування зазначеним сайтом. 
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Для полегшення аналізу отриманої інформації та подальшої робо-

ти з нею необхідно, щоб провайдер до відповіді додав інформацію в 

електронному вигляді. 

Питання 1 і 2 відразу можуть дати відповідь на питання, хто є вла-

сником сайту. Але інколи така інформація відсутня у провайдера або 

сфальсифікована власником сайту (якщо послуга хостінгу у провайдера 

безкоштовна та не оформляється угодою). 

Тоді відповіді на питання 3 і 4 висвітлять інформацію про те,  че-

рез якого провайдера діяв власник сайту, створюючи та оновлюючи свій 

сайт, що надасть можливість ідентифікувати його, направивши наступ-

ний запит до цього провайдера, але вже щодо ідентифікації клієнта, що 

буде описано нижче. 

Питання 5 і 6 висвітлюють інформацію про те, що загалом міс-

титься на всьому сайті (бувають приховані, або платні зони), та про 

осіб, що користувалися цим сайтом для отримання інформації. Якщо у 

подальшому є задача ідентифікувати таких осіб, то можливо дізнатися, 

куди було направлено інформацію з сайту. 

2. Електронна поштова скринька відрізняється тим, що ім’я корис-

тувача відрізняється від доменного значком @ (комерційна альфа, „со-

бака”, „вухо”), наприклад, vovan@mail.ru.ua або roma@ukr.net. 

При встановленні особи, яка користується відомою адресою, не-

обхідно спочатку встановити за допомогою сервісу Whois провайдера, 

що надає послуги використання електронної пошти. Далі надсилається 

запит щодо інформації про користувача електронної поштової скриньки. 

Мінімальний рекомендований перелік питань, які повинні бути 

висвітлені: 

1.  Адреса, телефонні номери та інші реквізити абонента; 

2.  IP-адреси, які використовувалися для створення цього обліко-

вого запису; 
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3.  IP-адреси, які використовуються для з’єднання з цим обліковим 

записом; 

4. Реєстраційні дані (logs) та абонентська інформація про користу-

вача облікового запису (електронної поштової адреси) roma@ukr.net; 

5.  Відомості про обліковий запис (електронну поштову адресу), 

на який пересилається повідомлення після його отримання (робиться 

операція „Forward”); 

6. Зміст адресної книги електронної поштової скриньки; 

7.  Зміст всіх вхідних та вихідних повідомлень. 

У цьому разі зручно, щоб провайдер до відповіді додав інформа-

цію в електронному вигляді. 

У випадку використання правопорушником електронної поштової 

адреси є велика ймовірність, що на перші два питання відповіді у про-

вайдера не буде або інформація буде неправдивою. Це обумовлено тим, 

що більшість електронних поштових адрес надаються безкоштовно і ко-

ристувач майже ніколи не заповнює реквізити. Останні три питання да-

ють інформацію про осіб, які можуть надати додаткову інформацію від-

носно користувача електронної поштової адреси, якого необхідно 

встановити, інші електронні поштові адреси, які він може використову-

вати, та його особисті інтереси. 

Така інформація тільки опосередковано висвітлює користувача, 

тому потрібно спиратись на інформацію, яка міститься у відповіді на 3-5 

питання. 

Тут будуть отримані динамічні IP-адреси інших провайдерів, з 

яких здійснював свою діяльність користувач електронної поштової ад-

реси, тому дуже важливо знати точний час у відповідності до кожної 

використаної адреси. Згідно з цією інформацією необхідно за допомо-

гою сервісу Whois встановити провайдера (юридичну особу), який нада-

вав послугу з використання мережі Інтернет для користувача електрон-
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ної поштової адреси. Слід направити до нього запит приблизно такої 

форми: 

„...просимо Вас надати інформацію про реквізити клієнта, який 

здійснював доступ до мережі „Інтернет” з адреси 195.114.131.145  

28.02.2002 р. близько 19 години 15 хвилин, а також вказати телефон, з 

якого здійснювалося з’єднання з мережею, із зазначенням початку та кі-

нця сеансу зв’язку...” 

Відповідь на це запитання надасть вам можливість встановити фі-

зичну адресу користувача електронної поштової адреси. 

Але якщо електронна поштова адреса створена навмисно для про-

типравних дій, правопорушник може користуватися нею з 

комп’ютерних Інтернет-клубів (кафе, орендованих квартир, готелів то-

що), тому необхідно буде встановити наступне: 

- комп’ютер у внутрішній локальній мережі клубу (кафе або інше 

місце, де можливо користуватися мережею Internet), з якого правопору-

шник здійснював свою діяльність; 

- який адміністратор закладу був на зміні під час виходу правопо-

рушника до мережі Інтернет; 

- осіб з числа інших клієнтів, які в той час знаходились поблизу 

комп’ютера правопорушника; 

- інший обслуговуючий персонал клубу (кафе, готелю тощо), який 

міг запам’ятати правопорушника (охоронець, бармен, прибиральниця 

тощо). 

Зазначених осіб необхідно опитати та встановити особу (або скла-

сти фоторобот) правопорушника. 

У вирішенні питання ідентифікації власника (користувача) сайту 

або електронної поштової адреси дуже важливим є фактор часу, який 

минув з моменту вчинення правопорушення. Це обумовлено тим, що за-

значена в запитах інформація зберігається у провайдера лише деякий 

нетривалий час, який у більшості випадків не перевищує 1–2 місяці, а 
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інколи складає 5–7 днів. При роботі із будь-яким провайдером слід за-

значати, що інформація відносно діяльності клієнта, який представляє 

оперативний інтерес, в мережі Інтернет має зберігатися якомога довше 

та бути повнішою. 

Після визначення фізичної адреси підозрюваної особи (осіб) на-

ступна слідча дія буде полягати у проведенні обшуку та (у разі необхід-

ності) виїмці знарядь скоєння злочину у вигляді електронних носіїв ін-

формації, які необхідні для подальшого розслідування справи. На 

даному етапі, так як слідчі дії у більшості випадків будуть проводитись 

в локалізованому просторі, де встановлені та зв’язані у єдину локальну 

обчислювальну мережу декілька ЕОМ, необхідно з метою підвищення 

ефективності діяльності працівників правоохоронних органів при про-

веденні вищевказаних правових дій засвоїти наступну інформацію: ло-

кальна мережа може поєднувати до кількох сотень комп’ютерів, стаціо-

нарно з’єднаних кабелями. З’єднання комп'ютерів кабелями може бути 

організовано різним засобом, що організує різну топологію мережі (зо-

ряну, шинну, кільцеву) (див. мал. №№ 4, 5, 6). 
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малюнок № 4 

 

малюнок № 5 

 

 

малюнок № 6 

 

Кабелі приєднуються до ПК через спеціальний пристрій, який на-

зивається мережною картою (мережним адаптером) (див. мал. №7) 
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малюнок № 7 

і вставляється в слот розширення на материнській платі 

комп’ютера. Є материнські плати із уже вбудованим мережним адапте-

ром (див. мал. №8). 
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малюнок № 8 

Існують різні види мереж-

них адаптерів – ArcNet, 

Ethernet, TokenRing, що роз-

різняються продуктивністю 

(швидкістю передачі даних). 

Для мережі з числом ЕОМ 

до 50 звичайно застосову-

ються недорогі адаптери 

класу Ethernet. Для побудо-

ви мережі використовуються 

й інші мережні пристрої різ-

ної складності, з яких необ-

хідно виділити обчислюва-

льні мережі на базі 

технології Wi-Fi (див. мал. 

№№ 9, 10) 
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малюнок № 9 

 

малюнок № 10 

 

 На даний момент ця технологія по праву вважається найбільш 

перспективною в секторі зв’язку. Головна відмінність мережі Wi-Fi від 

локальної мережі – відсутність з’єднувальних проводів, оскільки така 

мережа працює на основі радіоканалу, при цьому дальність дії Wi-Fi пе-

редавачів близько 160м, однак швидкість передачі даних нітрохи не ни-

жче, ніж у провідної локальної мережі. Застосовувані технічні засоби й 

топологія мережі в сукупності визначають надійність функціонування й 

швидкість передачі інформації в такій мережі, що у цей час варіюється 

від 10 до 100 Мбіт у секунду. Існує дві принципово різних  супідряднос-

ті комп’ютерів у локальній мережі й, відповідно, технології роботи в 

ній:  

Однорангова мережа – це мережа рівноправних комп’ютерів (ро-

бочих станцій), кожний з яких має унікальне ім’я (ім’я комп’ютера) і 

звичайно пароль для входу в нього в момент завантаження операційної 

системи. Ім’я і пароль входу призначаються власником ЕОМ засобами 

ОС (див. мал. №11). 
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малюнок № 11 

У такій мережі можуть 

бути організовані „пі-

дмережі”, так звані 

групи, кожна з яких 

також має ім’я, напри-

клад „Бухгалтерія”.  

 

Приналежність робочої станції до якої-небудь групи може бути 

задана або змінена самим користувачем. Рівноправність ПК означає, що 

власник кожного комп’ютера в мережі сам має програмну можливість 

перетворити свій локальний ресурс (диски, папки, принтер) у розділе-

ний, надавши до нього доступ іншим користувачам групи, встановлюва-

ти права й пароль доступу до ресурсу. Він же відповідає за зберігання 

або працездатність цього ресурсу. Програмні засоби також дозволяють 

власникові ЕОМ скасувати доступ до ресурсу, тобто повернути йому 

статус локального. Доступ до „чужих ресурсів” у такій мережі організо-

ваний на рівні ресурсів. Це означає, що доступ до мережних ресурсів 

робочої станції одержує будь-який комп’ютер, що входить у ту ж групу, 

що й „власник ресурсу”. Доступ до мережних ресурсів комп’ютерів ін-

шої групи неможливий. Поняття „користувач” у такій мережі відсутнє, а 

точніше, збігається з поняттям „комп’ютер групи”. В одноранговій ме-

режі кожна робоча станція може одночасно як надавати свої ресурси 

іншим комп’ютерам групи (бути сервером), так і використовувати ресу-

рси інших ЕОМ (бути клієнтом). Мережі цього типу часто організують-

ся в невеликих офісах для об’єднання невеликого числа комп’ютерів ( 

10-15  ЕОМ). Створення й експлуатація такої мережі не вимагає високо-

го професіоналізму і наявності спеціальної особи (системного адмініст-

ратора), відповідального за функціонування мережі.  
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Ієрархічні мережі – це мережі, у яких є потужний комп’ютер – 

виділений сервер, ресурси якого надаються іншим з’єднаним з ним 

комп’ютерам (робочим станціям) (див. мал. № 12).  

 

малюнок № 12 

 

Ресурси робочих станцій серверу, як правило, не доступні. Ієрар-

хічні мережі організуються при великій кількості робочих станцій. У 

порівнянні з одноранговими мережами вони забезпечують більш високу 

швидкодію й надійність роботи мережі, підвищують конфіденційність і 

надійність зберігання інформації, а також надають ряд інших корисних 

можливостей. Однак створення ієрархічної мережі вимагає високого 

професіоналізму, а роботу всієї мережі організує спеціальна відповіда-

льна особа – системний адміністратор. На відміну від однорангової ме-

режі надання ресурсів сервера в ієрархічній мережі здійснюється на рів-

ні користувачів. Це означає, що для повноцінної роботи в мережі 

кожний користувач повинен бути персонально зареєстрований адмініст-

ратором мережі, після чого йому призначаються унікальні в мережі ім'я 

й пароль, під яким він „буде відомий серверу”. При реєстрації користу-

вачу також виділяються певні ресурси на сервері й права доступу до 
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них. Надалі при підключенні до сервера користувач повинен буде в спе-

ціальному діалоговому вікні вказувати це ім’я й пароль (див. мал. №13),   

 

малюнок № 13 

і тільки після цього йому буде 

відкритий доступ до призна-

ченим йому мережним ресур-

сам. Як один із варіантів по-

будови ієрархічної мережі 

необхідно виділити ієрархічні 

мережі із централізованим 

керуванням. У мережах із 

централізованим керуванням 

політика безпеки загальна для 

всіх користувачів мережі. В 

операційних системах 

Microsoft Windows з техноло-

гією NT, UNIX (і похідних від 

неї), NOVELL мережна 

структура, що складається із серверів і робочих станцій, що спільно ви-

користовують загальну політику безпеки, називається „доменом” (зага-

льний вигляд загрузки операційної системи с підключенням до домену 

на прикладі Windows XP (див. на мал. №14)) 



 46 

 

малюнок № 14 

 

 Домен – область ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуго-

вується набором серверів доменних імен (DNS) і централізовано адміні-

струються. Домен ідентифікується ім’ям домена. У великих мережах 

може бути декілька доменів. Іноді у великих компаніях кожному відділу 

відповідає власний домен.   

Поряд із класичними мережами, зазначеними вище, можлива ор-

ганізація мереж і більш складних видів, а саме: сполучення одноранго-

вої й ієрархічної мережі, у якій робочі станції можуть бути підключені 

як до виділеного сервера, за принципом ієрархічної мережі, так і 

об’єднані між собою в однорангову мережу; ієрархічна мережа з декіль-

кома виділеними серверами; ієрархічна мережа, у якій є кілька рівнів іє-

рархії серверів, при чому сервера нижнього рівня підключаються до 

серверів більше високого рівня. Принципи роботи в таких мережах бли-

зькі до тих, що використовуються в найпростіших однорангових і ієрар-

хічних мережах. Усі мережні операційні системи (МОС) автоматично 

надають користувачам базові можливості навіть при роботі зі звичай-

ними програмами. Поряд із цим виявляється можливою розробка спеці-

альних мережних прикладних програм, які більш ефективно використо-
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вують переваги роботи в робочих станцій в комп’ютерній мережі. Базові 

мережні можливості МОС для локальних і розподілених мереж дозво-

ляють: копіювати файли з одного ЕОМ на інші; з одного комп’ютера 

мережі обробляти дані (уводити, редагувати, видаляти, робити пошук), 

розміщені на іншому; запускати програму, розміщену в пам’яті одного 

комп’ютера, що буде оперувати з даними, що зберігаються на іншому 

ЕОМ; з будь-якого ЕОМ мережі використовувати пристрої (наприклад, 

DVD-ROM, принтер, модем), розміщені на „чужій” ЕОМ (або підклю-

чені до „чужій” ЕОМ) у мережі. Ці можливості дозволяють мати один 

або декілька потужних ЕОМ (виділених серверів), у довгостроковій 

пам’яті яких розміщається колективно використовувана в організації 

інформація й необхідні програми. Тим самим можна знизити вимоги до 

технічних характеристик (особливо до об’єму оперативної та постійної 

пам’яті) інших комп’ютерів у мережі. Основним стимулом стала мож-

ливість застосування нових інформаційних технологій, найважливіші 

особливості яких полягають у наступному: незалежність процесу обро-

бки інформації від конкретного комп’ютера: клієнт може бути обслуже-

ний будь-яким операціонистом, наприклад у банку (у будь-якому вікон-

ці), бухгалтерські проводки можуть бути введені будь-яким 

бухгалтером з будь-якого комп’ютера й т.ін.; виключення дублювання 

або різночитання однієї і тієї ж інформації за рахунок її зберігання на 

однієї із ЕОМ мережі й забезпечення доступу до неї з інших 

комп’ютерів; підвищення надійності зберігання інформації в більших 

системах шляхом її концентрації на ЕОМ із поліпшеними технічними 

характеристиками або які мають спеціальні пристрої для її дублювання, 

зберігання копій, а при необхідності й відновлення (можливо, і автома-

тичного); підвищення конфіденційності використання наявної в органі-

зації інформації шляхом застосування програмних засобів МОС, що до-

зволяють для кожного користувача в мережі встановити 

диференційовані права доступу до різних секторів інформації; спро-



 48 

щення програмного супроводження інформаційної системи, захисту від 

вірусів, непрофесійної зміни непідготовленими користувачами систем-

них настроювань у колективно використовуваних програмах; можли-

вість організації оперативного безпаперового обміну інформацією між 

підрозділами й співробітниками організації. Крім перерахованих факто-

рів, перевага мереж визначається такими зовнішніми ефектами, як еко-

номія робочого часу співробітників при обміні інформацією й підготов-

ці спільних документів; спрощення фінансових розрахунків, що 

сприяють прискоренню оберту фінансових коштів; створення нових ви-

дів послуг і ін. Одержуваний ефект від перерахованих зовнішніх факто-

рів значно перевершує витрати на створення й підтримку локальних 

комп’ютерних мереж.  

Під час вилучення комп’ютера, машинних носіїв та інформації з 

них виникає ряд загальних проблем, пов’язаних зі специфікою техніч-

них засобів, що вилучаються. Так, конче необхідно брати до уваги засо-

би безпеки, які застосовуються злочинцями з метою знищення речових 

доказів. Вони, наприклад, можуть використати спеціальне обладнання, 

яке в критичних випадках утворює сильне магнітне поле, що стирає ма-

гнітні записи. Дуже поширена історія про хакера Кевіна Мітника, який 

створив у дверному отворі магнітне поле такої сили, що воно знищувало 

інформацію з магнітних носіїв при винесенні їх агентами ФБР з його кі-

мнати. Тому завжди слід враховувати, що злочинець має можливість 

включити до складу програмного забезпечення свого комп’ютера про-

граму, яка примусить комп’ютер періодично вимагати пароль і, якщо 

декілька секунд правильний пароль не буде введений, дані в комп’ютері 

будуть автоматично знищені. Власники комп’ютерів встановлюють ін-

коли приховані команди, що знищують чи виконують архівацію з паро-

лем важливої інформації. 

Розглянемо таке поняття як доказова електронна інформація. У за-

гальному вигляді доказова електронна інформація – це сукупність інфо-
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рмації, яка зберігається в електронному вигляді на будь-яких типах еле-

ктронних носіїв та в електронних засобах і має значення для 

об’єктивного розкриття всіх обставин справи. Особливість цих доказів 

полягає в тому, що вони не можуть сприйматися безпосередньо, а мають 

бути інтерпретовані певним чином та проаналізовані за допомогою спе-

ціальних технічних засобів та програмного забезпечення. 

Правоохоронні органи в різних країнах утворюють усе більше 

спеціалізованих підрозділів для збирання та аналізу електронних дока-

зів. Також цю функцію виконують численні лабораторії судової експер-

тизи – як державні, так і приватні. 

Дуже часто правоохоронні органи мають справу з комп’ютерами, 

коли розслідуються звичайні види кримінальних злочинів: крадіжка, 

вимагання, шантаж, торгівля наркотиками тощо. Для криміналістів теж 

усе більш звичним стає пошук та аналіз у комп’ютерних системах інфо-

рмації, яка може бути використана як доказ при розгляді кримінальної 

справи в суді. Тому, хоча законодавчі процедури та правила вилучення 

й оформлення доказів відрізняються в різних країнах, однаковим є те, 

що визнання комп’ютерних доказів судами – процес важкий і потребує 

впевненості в тому, що докази були виявлені та вилучені співробітни-

ком, який має певні навички та підготовку для цієї діяльності. 

У ході обшуку всі електронні докази, які знаходяться у 

комп’ютері чи комп’ютерній системі, мають бути зібрані в такий спосіб, 

щоб вони потім були визнані судом. Світова практика свідчить, що до-

сить часто під тиском представників захисту в суді електронні докази не 

беруться до уваги. Для того щоб гарантувати їх визнання в якості дока-

зів, необхідно суворо дотримуватися вимог кримінально-

процесуального законодавства, а також стандартизованих прийомів та 

методик їх вилучення. 

Розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою 

комп’ютерних технологій, вимагає спеціальних знань. Якщо його буде 
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доручено некваліфікованим особам, то це може створити серйозні про-

блеми. Тому існує велика потреба у спеціалізованих „комп’ютерних” 

підрозділах або у кваліфікованих фахівцях. 

Комп’ютери, що входять до складу інформаційної системи, – це 

складне обладнання, яке потребує обережного поводження з ним під час 

роботи на місці події. Слід пам’ятати, що комп’ютери можуть містити в 

собі велику кількість даних, які належать сторонній особі або організа-

ції (наприклад, можуть бути об’єктом інтелектуальної власності). Тому 

обережність при поводженні з комп’ютером необхідна як з точки зору 

збереження важливої доказової інформації, так і з точки зору відвернен-

ня матеріальних збитків та збереження власності. Саме тому необхідно, 

щоб з комп’ютером на місці події мала справу дійсно кваліфікована 

особа. 

Справедливим є твердження про те, що не існує такого поняття, як 

універсальний комп’ютерний експерт. Тому, збираючись на місце події, 

важливо з’ясувати, з якою технікою і з якою операційною системою до-

ведеться мати справу. Перше, що необхідно встановити, – це тип опера-

ційної системи. Не всі комп’ютерні системи однаково розповсюджені, і 

тут теж можуть виникнути певні проблеми. Спеціаліст з операційної си-

стеми MS DOS може не володіти необхідними знаннями для управління 

машиною з іншою операційною системою, наприклад, Unix або 

Windows. Але, незважаючи на певні труднощі, фахівець має визначи-

тись, може він особисто працювати з даною операційною системою чи 

слід залучати іншого фахівця в цій галузі. В останньому випадку дії з 

обладнанням залучених осіб мають ретельно фіксуватися. 

Найбільш простий випадок – коли йдеться про окремий 

комп’ютер. Але комп’ютери можуть бути пов’язані між собою в 

комп’ютерні мережі (наприклад, локальні), котрі, у свою чергу, можуть 

бути об’єднані через глобальні комп’ютерні мережі. Тому не виключена 

ситуація, що певна важлива інформація (яка може бути використана як 
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доказ) буде передана через мережу в інше місце, не виключено, що й за 

кордон, а іноді важлива для кримінальної справи інформація може зна-

ходитись на території кількох країн. У такому разі необхідно використа-

ти всі можливості (документацію, допити осіб, технічні можливості сис-

теми) для встановлення місцезнаходження іншої комп’ютерної системи, 

куди була передана інформація. Як тільки це буде зроблено, потрібно 

терміново надіслати запит (з дотриманням встановлених вимог) про на-

дання допомоги (або правової допомоги, якщо така необхідна для вико-

нання поставлених у запиті питань) до компетентного правоохоронного 

органу відповідної країни (по встановленим офіційним каналам, напри-

клад, Інтерпол). Саме на цьому етапі виникають найбільші труднощі в 

організації роботи щодо розслідування злочину, який вчиняється за до-

помогою комп’ютерних технологій, та кримінального переслідування 

злочинців. 

Сучасні комп’ютерні технології дуже розвинуті та складні, ось 

чому існує небезпека, що слідство може втратити важливі докази, якщо 

особи, що ведуть його, не будуть достатньо підготовлені для цього. Не-

обхідно зрозуміти, що реальне фізичне місцезнаходження даних може 

бути зовсім не в тому місці, як це сприймається на перший погляд. Та-

ким чином, використання локальних і глобальних інформаційних мереж 

дозволяє приховувати реальне місцезнаходження комп’ютерної інфор-

мації не на фізичному жорсткому диску та файловій системі у тому міс-

ці, де проводиться обшук і вилучення даних, а в іншому місці або країні. 

Особливу цінність при розслідуванні в комп’ютерних мережах 

мають так звані „логи” –  інформація, що міститься в логфайлах (текс-

това інформація). За допомогою цієї інформації можна, наприклад, 

встановити рахунок користувача, його ідентифікатор, час трансакції, 

мережну адресу, телефонний номер, а також те, які події відбувалися в 

системі – що було знищено, змінено, скопійовано, які ресурси були за-

діяні для цього. 
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Логи можуть збиратися в комп’ютерних системах на різному рів-

ні: в операційній системі, у спеціально встановленому програмному за-

безпеченні (наприклад, програмному аудиті безпеки), в окремих моду-

лях баз даних і навіть у деяких прикладних програмах. Фізично ця 

інформація може знаходитися в різних місцях –  від робочої станції і 

серверу мережі до віддаленого серверу. 

До підготовки будь-якої дії, пов’язаної з розслідуванням злочину, 

що вчиняється за допомогою комп’ютерних технологій (особливо вилу-

чення інформації і комп’ютерного обладнання), доцільно з самого поча-

тку залучити фахівця з галузі інформаційних технологій. До початку 

операції необхідно також мати певну інформацію щодо марки, моделі 

комп’ютера, операційної системи, периферійних пристроїв, засобів 

зв’язку та будь-які інші відомості про систему, яка є об’єктом розсліду-

вання. 

Отримана інформація має бути терміново доведена до фахівця, 

щоб він мав час для встановлення при потребі додаткового контакту з 

іншими фахівцями (або його залучення), а також підготовки необхідних 

спеціальних апаратно-програмних засобів. 

Пошук необхідної інформації в комп’ютерній системі може зайня-

ти кілька годин, а іноді і днів. Якщо систему фізично неможливо вилу-

чити й перемістити в інше місце, виникає необхідність копіювати інфо-

рмацію та комп’ютерні програми на магнітні носії (зробити повні копії 

окремих жорстких дисків або окремих файлів і директорій). Тому для 

пошуку, вилучення та копіювання інформації необхідно зарезервувати 

час. 

Магнітні носії, на які передбачається копіювати інформацію, ма-

ють бути підготовлені (необхідно впевнитись, що на них нема ніякої ін-

формації). Носії потрібно зберігати у спеціальних упаковках або загор-

тати у чистий папір (не слід використовувати звичайні поліетиленові 
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пакети). Слід пам’ятати, що інформація може бути зіпсована вологістю, 

температурним впливом або електростатичними (магнітними) полями. 

Під час транспортування комп’ютерного обладнання слід поводи-

тися з ним обережно, оскільки інформація на жорсткому диску може бу-

ти пошкоджена під час транспортування. Для транспортування великих 

комп’ютерних систем слід підготувати транспорт та спеціальні упаков-

ки. 

Прибувши на місце події (обшуку), необхідно насамперед „замо-

розити” ситуацію: вивести всіх осіб із зони доступу до обладнання, за-

безпечити неможливість втручання до системи через лінії зв’язку (зок-

рема через модеми). Не дозволяти нічого змінювати в роботі системи. 

Система може бути дуже складною, тому, чітко не розібравшись у її 

конфігурації, не слід приймати жодного рішення. 

Окрема увага має приділятися підозрюваній особі, адже можливо, 

що нею передбачені засоби знищення інформації шляхом натиснення на 

комп’ютері однієї лише клавіші. Бажано, щоб підозрюваний був прису-

тній при огляді, оскільки саме він може надати найбільш важливу інфо-

рмацію про систему – паролі, коди доступу, перелік інстальованих про-

грам та місцезнаходження окремих директорій (у тому числі 

прихованих). Причому його не слід допускати до комп’ютерного облад-

нання, щоб запобігти спробам знищення комп’ютерних доказів. 

Після ретельного обстеження комп’ютерного обладнання робить-

ся його опис у протоколі з наведенням схеми системи. Слід пам’ятати, 

що помилкове втручання до системи може внести зміни до доказової 

інформації або призвести до її повної втрати. Крім того, знищення да-

них або пошкодження обладнання в результаті некваліфікованих дій 

можуть спричинити матеріальні претензії до організації, яка проводить 

розслідування. 

Доцільно також зробити оглядові та детальні фотографії місця по-

дії, при можливості провести аудіо- та відеозапис. Треба враховувати, 



 54 

що окремі компоненти системи можуть знаходитися в інших приміщен-

нях і навіть будівлях або бути добре прихованими. Схованки можуть 

бути обладнані в стінах будівлі, стелях, на горищах тощо. 

Не можна допускати, щоб будь-які особи або непідготовлений пе-

рсонал вмикали та користувалися вилученим обладнанням. Якщо це 

можливо, всі дослідження необхідно проводити за участю фахівців спе-

ціальних підрозділів або в судових лабораторіях. Це запобігає випадко-

вим помилкам та забезпечує цілісність вилученої доказової інформації. 

Всі операції, які здійснюються з системою, мають ретельно фіксуватися. 

Перевезення й зберігання комп’ютерної техніки має здійснювати-

ся в умовах, що виключають її пошкодження, в тому числі внаслідок дії 

магнітних полів, що використовуються для перевірки багажа в аеропор-

тах. При вилученні й перевезенні комп’ютерів не можна ставити їх один 

на один, розміщувати на них будь-які інші предмети. 

Також слід дотримуватися чітких правил поводження з 

комп’ютерним обладнанням (саме тоді повною мірою перевіряється 

ступінь підготовленості працівників правоохоронних органів). 

1. На будь-якому етапі роботи з комп’ютерним обладнанням та дока-

зами комп’ютерного походження, якщо немає впевненості у власних силах, 

слід дочекатись прибуття експерта або забезпечити участь фахівця. 

2. Якщо участь експерта або фахівця неможлива, потрібно дотри-

муватися певних вимог і послідовності дій (їх невиконання може приз-

вести до втрати інформації або її доказової сили): 

2.1. Не можна користуватися поблизу комп’ютерів радіотелефо-

нами, оскільки вони здатні шкідливо впливати на комп’ютерну систему; 

2.2. При охороні комп’ютера не можна дозволяти будь-кому відк-

лючати електричне живлення, торкатися клавіатури, змінювати поло-

ження комп’ютера або пов’язаного з ним обладнання. Не можна рухати 

комп’ютер, якщо він підключений. Не можна вимикати принтер до за-

кінчення друкування; 



 55 

2.3. Треба зафіксувати з’єднання  кожної  частини комп’ютерної 

мережі між собою та з іншим обладнанням і сфотографувати його (див. 

мал. № 15). 

 

 

малюнок № 15 

При роз’єднанні обладнання 

слід позначити (маркувати) обидва 

кінці кабелів. Необхідно сфотог-

рафувати як саме комп’ютерне об-

ладнання, так і загальний вигляд 

кімнати, де знаходилась апаратура, 

і її підключення. 

На цій стадії не можна вими-

кати або вмикати комп’ютер. Від-

ключення живлення з метою вилу-

чення обладнання призведе до 

втрати інформації в тимчасовій 

пам’яті комп’ютера (RAМ), а та-

кож може 

 

визвати ускладнення з запуском системи в майбутньому, тому що 

вона може бути захищена паролем. 

Якщо екран не світиться, це ще не означає, що комп’ютер 

обов’язково вимкнений. Можуть бути пошкоджені деякі деталі облад-

нання, не працювати вентилятор чи бути вимкненим тільки монітор; 

2.4. Слід записати в повному обсязі інформацію, яка є на екрані 

(екранах), і по можливості зафіксувати її фотографічним способом; 

2.5. Слід забезпечити охорону комп’ютерної системи, після чого 

з’ясувати: 

а) Чи підключений комп’ютер до телефонної мережі за допомогою 

модему (це може бути зовнішній дротовий та 3G модем, внутрішній, 
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бездротовий USB – 3G модем з підтримкою стандарту CDMA) (див. 

мал. №№ 16, 17, 18); 

 

малюнок № 16 

 

малюнок № 17 

 

 

малюнок № 18 

Якщо комп’ютер підключе-

ний через модем, то треба відклю-

чити напругу до модему, записати 

номер використаного телефону; 

б) Де знаходиться джерело 

струму (батареї, джерело безперер-

вного живлення та інше); 

в) Необхідно закрити активні 

програми, після чого можна вимк-

нути монітор, комп’ютер та відк-

лючити напругу; 

 

2.6. Встановити виробника, модель та серійний номер усіх вузлів 

та операційних систем; 
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2.7. Від’єднати шнури струму, клавіатури, монітора, модема та 

принтера; 

2.8. При вилученні жорсткого магнітного диска його слід поклас-

ти в окремий пакет, опечатати та зазначити номер печатки. Якщо це по-

ртативний комп’ютер, то треба вкласти його до конверта, а потім до 

опечатаного пакета. Не слід самостійно відкривати портативний 

комп’ютер. 

3. При вилученні комп’ютерного обладнання доцільно упакувати 

в окремі опечатані пакети: 

 CPU (кожний окремо); 

 портативні комп’ютери; 

 дискети; 

 окремо змонтовані жорсткі диски; 

 носії інформації, які можуть використовуватися разом з 

комп’ютерами (касети, дискети, лазерні диски). 

 

Слід перевірити, чи були вилучені такі речі: 

 

 монітор; 

 клавіатура; 

 принтер; 

 модем; 

 документація та інструкції по експлуатації; 

 адаптери до портативних комп’ютерів; 

 помічені кабелі та розмикаючи пристрої; 

 зразки фірмових та інших бланків комп’ютерного походження; 

 роздруковані комп’ютерні тексти, які можуть мати відношення 

до злочину (вони могли бути знищені на комп’ютері); 

 функціональні обов’язки користувачів, адміністратора системи 

та інформаційної безпеки; 
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 іншу організаційно-технічну документацію, яка відображає по-

літику безпеки даної установи. 

Усі речі та документи мають бути вилучені та описані відповідно 

до норм чинного кримінально-процесуального законодавства. 

4. Необхідно опитати підозрюваних, свідків та всіх причетних до 

справи осіб. 

 

Порнографія в соціальних мережах 

 

За останні кілька років соціальні мережі одержали величезну по-

пулярність. Користувачі цих мереж мають можливість розміщення на 

своїх сторінках необмеженої кількості графіки й відеофайлів, що приз-

вело до появи в них великої кількості зображень і відеороликів порног-

рафічного змісту.  

Питання щодо відповідальності за розміщення аморального кон-

тента на веб-сайті – це питання про регулювання доступу до контенту. 

Тому якщо тримач контента дозволяє всім користувачам розміщати 

будь-яку інформацію, не жадаючи від них ніяких гарантій того, що за-

значена ними інформація є достовірною, то відповідальність слід покла-

сти субсидіарно й на тримача контента як особи, що діє без того ступеня 

дбайливості й обачності, що від нього потрібний, й на самого користу-

вача, що розміщає дану інформацію. Питання про відповідальність – 

одне із найскладніших, тому досить нелегко коротко окреслити весь 

спектр проблем, що виникає з цього питання. 

Існує кілька способів вирішення даної проблеми. У першу чергу, 

перевірка записів реєстрації користувачів з покладанням всієї повноти 

відповідальності на користувача. При порушенні правил користування 

надати право на блокування IР адрес користувачів.  

Також під час завантаження контента адміністрація мережі по-

винна перевіряти вміст інформації, що завантажується. Ця вимога стала 
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практично нездійсненною у зв’язку з тим, що кількість користувачів по-

пулярних соціальних мереж обчислюється десятками мільйонів.  

Необхідна служба скарг і підтримки користувачів на кожному з 

великих Інтернет-Порталів і соціальних мереж. Це допоможе вирішити 

низку проблем щодо виявлення й блокування аморального вмісту. 

Є ще одна серйозна проблема, яка полягає в тому, що розміщення 

неналежного контента в мережах може відбуватися юридично безкарно 

у зв’язку з недосконалістю процедур ідентифікації користувачів, що не 

дозволяють установлювати їхню справжню ідентичність. Розміщення 

„нелегального” контента може відбуватися й через псевдо-користувачів, 

з використанням „роботів”, що імітують реальних користувачів програм 

– „ботів”. 

 

Порнографія у файлообмінних мережах 

 

Файлообмінні мережі становлять засіб для передачі інформації від 

користувача до користувача. Локальна файлообмінна мережа – це сис-

тема, у якій всі користувачі можуть безкоштовно скачувати будь-яку 

інформацію: від науково-популярних фільмів і блокбастеров, текстів і 

музики до записів футбольних матчів. Будь-який бажаючий може як 

скористатися відеоматеріалами, що викладені в мережі, так і викласти 

свої ролики, фільми, в тому числі й порнографічному змісті. При цьому 

використовується посередник, т. зв. „трекер”. Перед початком скачу-

вання клієнт приєднується до трекеру, повідомляє йому свою адресу й  

запитуваний файл, на що у відповідь клієнт одержує адреси інших кліє-

нтів, що скачують або роздають цей же файл. Далі клієнт періодично 

інформує трекер про хід процесу й одержує оновлений список адрес. 

Клієнти з’єднуються один з одним і обмінюються сегментами 

файлів без особистої участі трекера, що лише регулярно поновлює ін-
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формацію про клієнтів, які підключилися до обміну, і іншу статистичну 

інформацію. 

За повідомленням сайту CNET News, у Конгрес США надійшли 

щонайменше два звіти про перевірку пирингових мереж на предмет на-

явності дитячої порнографії. Один з таких звітів підготовлений амери-

канською Рахунковою палатою, у його резюме робиться короткий ви-

сновок про те, що в пирингових мережах дійсно поширюється дитяча 

порнографія. Такий висновок зроблений на основі дослідження, прове-

деного в мережі Kazaa. Для цього вироблявся пошук з використанням 

дванадцяти ключових слів, пов’язаних з дитячою порнографією. У під-

сумку були виявлені 1286 файлів, з яких приблизно 42 % дійсно є дитя-

чою порнографією. Ще 34 % файлів були звичайною порнографією, а 

24 %, що залишилися,  ніяк не були пов’язані з порнографією. 

Оскільки на трекерах файлообмінних мереж зберігаються тільки 

назви файлів і IP адреси користувачів, що беруть участь в обміні цих 

файлів, досить складно здійснювати контроль за їхнім змістом. Усю ві-

дповідальність за розміщення файлів несуть клієнти цих мереж. Для бо-

ротьби з поширенням незаконних матеріалів необхідно зв’язуватися з 

адміністрацією трекера й вимагати видалення запису про файл із забо-

роненим змістом, а також необхідно запитувати всю можливу інформа-

цію про користувачів, що розмістили цей файл. Далі цю інформацію 

можна буде використовувати при пошуку осіб, що займаються поши-

ренням незаконного контенту. Наприклад, для пошуку людини можна 

використовувати IP адресу, з якої він користувався Інтернетом. 

 

Різні можливості сплати за одержання інформації 

забороненого змісту 

 

Як правило, поширення порнографії переслідує комерційні цілі. 

На сьогоднішній день розрахунок наявними засобами поступається міс-
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цем різним технічним системам безготівкових розрахунків. Облікова 

система забезпечує проведення розрахунків у реальному часі за допомо-

гою облікових одиниць – титульних знаків. Система є небанківською. 

Керування рухом титульних знаків здійснюється користувачами за до-

помогою клієнтської програми або за допомогою веб-інтерфейсу. Про 

принципи дії електронних платіжних систем можна розповісти на прик-

ладі системи WebMoney.  

WebMoney Transfer – найбільша й найпоширеніша у вітчизняному 

сегменті інтернету електронна платіжна система, побудована на основі 

електронних гаманців. Хоча система зародилася й почала свій розвиток 

у російськомовному інтернеті, використовувати її можна з будь-якої то-

чки світу, незалежно від громадянства, місця проживання – головне, 

щоб був доступ в інтернет. Система має інтерфейс на російській, украї-

нській і англійській мовах, що створює додаткові зручності для корис-

тувачів.  

Системою вибрана досить цікава правова форма діяльності. Влас-

ником і адміністратором, що забезпечує організаційну й технологічну 

цілісність, є компанія CERMEX GROUP LLC. Розробка програмного за-

безпечення й технічна підтримка перебувають у відомстві компанії ЗАТ 

„Обчислювальні Сили”. Де-юре WebMoney Transfer не є платіжною сис-

темою або кредитною організацією, тобто операції в ній не підпадають 

під банківське законодавство й обмеження. WebMoney Transfer – це об-

лікова система майнових прав учасників. Майновими правами виступа-

ють чеки, подарункові сертифікати, права вимоги або інші цінності, ви-

пущені Гарантами. Гарантом по операціям з еквівалентом рублів 

виступає ТОВ „ВМР”, по операціям з еквівалентами доларів США і Єв-

ро – Amstar Holdings Limited, S.A., по операціям з еквівалентами україн-

ських гривень – компанія ТОВ „Українське Гарантійне Агентство”. 

WebMoney є не чим іншим ніж технологічною компанією, що за-

безпечує механізм передачі титульних знаків між користувачами й 
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отримують за це комісійну винагороду у розмірі 0,8 % від суми кожної 

операції. Компанія не надає кредитів, не грає на ринку цінних паперів, а 

виконує тільки розрахункові й технологічні функції. Провівши аналогію 

з комерційними банками, можна визначити, що найбільш надійними є 

розрахункові банки, що мають майже 100 % ліквідність у вигляді „жи-

вих” грошей клієнтів. При цьому WebMoney не розпоряджається гро-

шима клієнтів, тому що всі засоби зарезервовані для забезпечення мит-

тєвої ліквідності титульних знаків, що звертаються в системі. Компанія 

могла б піти шляхом інвестування засобів, розміщених клієнтами в які-

небудь фінансові інструменти, збільшивши тим самим як власні доходи, 

так і ризик своєї діяльності, однак в WebMoney не вважають за доцільне 

йти на подібні ризики й обмежуються доходами від розрахунків і на-

дання додаткових сервісів. 

Для проведення розрахунків у системі використовуються облікові 

одиниці, названі титульними знаками, які є для користувача аналогом 

грошей. Система мультивалютна й підтримує кілька видів титульних 

знаків (WMR, WME, WMZ, WMU, WMY), які виступають еквівалента-

ми різних валют:  

WMR – еквівалент російських рублів на R-Гаманцях ,  

WME – еквівалент Євро на Е-Гаманцях,  

WMZ – еквівалент доларів США на Z-Гаманцях,  

WMU – еквівалент українських гривень на U-Гаманцях,  

WMY – еквівалент узбецького сума на Y-Гаманцях. 

Прив’язка до відповідних валют гарантує користувачеві курсову 

вартість його титульних знаків; WMR, наприклад, прив’язаний до курсу 

рубля, WME – до Євро, WMZ – до долара США й WMU – до українсь-

кої гривні. Це дозволяє користувачеві мати вибір зберігання своїх на-

громаджень в обраній валюті. WebMoney дозволяє робити переклади 

тільки між гаманцями, що мають однакову валюту, тобто не можна пе-

ревести засобу з R-Гаманця, наприклад, на Z-Гаманець. При цьому в Ін-
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тернеті існує величезна кількість обмінних пунктів, що дозволяють 

здійснити обмін як різних видів титульних знаків один на одного, так і 

на розрахункові одиниці інших систем. 

Найцікавішим є процедура обміну грошей на титульні знаки 

WebMoney. 

Введення WM через обмінні пункти (далі також скорочено – ОП). 

Єдина умова: обмінник повинен перебувати у вашому місті або хоча б в 

іншому місті вашої країни. На даний момент працює близько 200 пунк-

тів в 16 країнах світу, і це покриває потреби великої частини користува-

чів WebMoney. 

Процедура введення така. На офіційному сайті системи є перелік 

атестованих обмінних пунктів.  

Там необхідно знайти обмінний пункт, розташований у вашому 

місті або поблизу.  

Перейдіть на сайт обраного ОП. Там ви знайдете необхідні ін-

струкції щодо подальших дій.  

Як правило, для початку процедури обміну потрібно подати заяв-

ку на сайті обмінника або написати на e-mail адміністраторові про своє 

бажання ввести WM.  

Через деякий час надійде відповідь співробітників ОП з описом 

ваших подальших дій. Звичайно повідомляється, де перебуває офіс об-

мінного пункту й у який час ви можете приїхати для обміну. ОП, що не 

мають офісу, призначають зустріч у місті або висилають кур'єра.  

Після одержання від вас наявних засобів, оформлення відповідних 

документів (якщо необхідно) ОП переводить на ваш гаманець зазначену 

вами суму WM. 

Майже кожний обмінник працює поруч з іншими платіжними ін-

струментами. Наприклад, у Росії – це банківський і поштовий перекази. 

В Україні – банківські платежі, Privat24, Ощадбанк, пошта, системи 

швидких перекладів „СОФТ”, „Аваль-Експрес” та інші. Обмінний пункт 
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– це не тільки введення або вивід готівки. Тобто за допомогою обмінни-

ка є можливість перевести титульні знаки в готівку. 

Слід визначити, що деякі обмінники здійснюють введення WMZ і 

WME на валютний рахунок у будь-якому банку світу, а не тільки в краї-

ні, де вони самі перебувають.  

WM-Карта. 

WM-Карти являють собою приблизно те ж саме, що й скрейтч-

картки інтернет-провайдерів, IP-Телефонії або стільникового зв’язку. Їх 

можна придбати в багатьох містах Росії, Україні, Вірменії й інших кра-

їн. Для того, щоб перевірити, чи є можливість купити карту у вашому 

населеному пункті, зайдіть на сайт геоінформаційного сервісу й знай-

діть там своє місто. Далі перейдіть через посилання „Список об’єктів 

WebMoney у місті...”. На сторінці, що відкрилася, знайдіть розділ „Про-

даж WM-Карт”.  

Карти мають різні номінали. У продажі доступний, як правило, 

весь асортимент. 

Після купівлі картки зайдіть на сторінку авторизації й введіть: га-

манець, на який хочете одержати WM; номер картки; код, що ви знайде-

те, після того як буде стерто захисний шар на карті. Гроші зарахуються 

на гаманець миттєво. 

Найбільшими труднощами у ході контролю грошових операцій у 

таких системах є те, що під час реєстрації облікового запису користува-

ча не встановлюється його особа. Довідатися особу користувача елект-

ронних платіжних систем можливо тільки під час введення або виводу 

титульних знаків, при цьому не у всіх випадках. Це питання вимагає 

більш докладного вивчення. 

Іншою системою оплати, що стає усе більш популярною, є смс-

біллінг. SMS-біллінг – спосіб сплати за товар або послугу, при якому 

клієнт відправляє на спеціальний короткий номер з доданою вартістю 

SMS-Повідомлення. Оператор стільникового зв’язку, що обслуговує 
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абонента, списує вартість SMS з його рахунку, повідомляючи посеред-

ника про успішну транзакцію. Посередник, у свою чергу, інформує про-

давця про сплату, що надійшла, і нараховує йому відповідну винагоро-

ду. Як правило, посередник перевіряє мету й намір продавця, але це 

залишається тільки на сумлінні посередника, тому що це не регулюється 

законодавством. Це дає широкий спектр можливостей використовувати 

дану систему для сплати контента забороненого змісту.  
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3. Рекомендації щодо проведення слідчих дій на подальших  етапах 

 

Оскільки результати комп’ютерно-технічної експертизи, особливо 

експертизи програмного забезпечення, прямо залежать від збереження 

інформації на внутрішніх і зовнішніх магнітних носіях, необхідно при 

вилученні об’єктів дотримуватись правил, які були вказані вище. 

Протягом розслідувань, що пов’язані з комп’ютерами та 

комп’ютерними системами, найважливішим є уникнути дій, які можуть 

пошкодити чи змінити наявну інформацію, так чи інакше змінити ціліс-

ність вилучених даних. Використання відпрацьованих та перевірених 

процедур та методик зменшує, але повністю не виключає такої можли-

вості. В ряді випадків окремі дані системи неминуче будуть змінені або 

переписані в ході проведення досліджень системи, наприклад, зміна 

тимчасових файлів, поява змін при закритті програм-додатків, на біто-

вому рівні можуть бути внесені зміни в парольний захист. Особи, які 

проводять дослідження комп’ютерної системи, мають чітко уявляти всі 

побічні негативні наслідки проведених з системою операцій та ретельно 

фіксувати кожен свій крок дослідження, щоб могти пояснити, чому й які 

зміни відбулися в системі. 

Комп’ютери та їх комплектуючі опечатуються шляхом наклею-

вання на місця з’єднань аркушів паперу із закріпленням їх країв на бо-

кових стінках комп’ютера густим клеєм або клейкою стрічкою, щоб ви-

ключити роботу з ними за відсутності власника або експерта. Магнітні 

носії упаковуються та транспортуються у спеціальних екранованих кон-

тейнерах або у стандартних чи інших алюмінієвих футлярах заводсько-

го виготовлення, які виключають руйнівний вплив електромагнітних і 

магнітних полів, направлених випромінювань. Опечатуються тільки ко-

нтейнери або футляри. Пояснювальні записи можуть наноситись тільки 

на етикетки для дискет, причому спочатку робиться запис, а потім ети-

кетка наклеюється на призначене для неї місце на дискеті. Якщо на дис-
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кеті вже є етикетка з яким-небудь написом, то проставляється тільки 

порядковий номер, а пояснювальні написи під ним робляться на окре-

мому аркуші, який вкладається в коробку. Неприпустимо приклеювати 

будь-що безпосередньо до магнітного носія, пропускати через нього ни-

тку, пробивати отвори, робити підписи, помітки, ставити печатки тощо. 

У постанові про призначення експертизи вказують серійний номер 

комп’ютера та його індивідуальні ознаки (конфігурація, колір, написи 

на корпусі). 

Обов’язковою нормою слідчої та експертної практики має стати 

виготовлення повної копії комп’ютерної системи (її моделі), і всі дослі-

дження слід проводити з нею, а не з оригіналом. Як правило, такий 

шлях можливий у будь-якому випадку. Дані, що містяться в системі, 

можна поділити на три великі категорії: 

1)    ті, що існують на файловому рівні; 

2)    ті, що були знищені, але їх можна відновити на файловому рі-

вні; 

3)    окремі частки даних, що раніше були частками окремих фай-

лів і які вже неможливо відновити на файловому рівні. 

Слід зазначити, що проведення досліджень з цих питань – це про-

цес, який недешево коштує і вимагає значних затрат часу. 

Неможливо перерахувати всі методи, обладнання та апаратно-

програмне забезпечення, які використовуються для аналізу електронної 

інформації. З цією метою використовують як загальнодоступні програ-

мні засоби, так і спеціально розроблені програми для правоохоронних 

органів та експертних лабораторій. Вивчення вилученого матеріалу 

проводиться, як правило, у спеціалізованих підрозділах, органах судової 

експертизи, спеціалізованих приватних компаніях, науково-дослідних 

установах, дослідницьких центрах. 
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Також слід звернути увагу на великий обсяг інформації, яка за до-

помогою комп’ютерної техніки може зберігатися або використовувати-

ся зі злочинною метою. 

Це насамперед: 

- тексти найрізноманітнішого змісту (договори, листи, бланки до-

кументів, ділові записи та інші документи); 

- графічні файли, в яких зберігаються зображення грошових знаків 

та інших цінних паперів, бланків, документів (технічних паспортів авто-

транспорту, посвідчень водія тощо), інша графічна інформація; 

- електронні таблиці, в яких містяться балансові звіти підпри-

ємств, інформація про рух матеріальних цінностей та ін.; 

- бази даних, які можуть містити доказову інформацію. 

Потрібна інформація може знаходитись у вигляді файлів на носіях 

інформації персональних комп’ютерів, які являють собою: 

- накопичувачі на гнучких магнітних дисках (далі за текстом – 

ГМД); 

- накопичувачі на жорстких магнітних дисках (далі за текстом – 

ЖМД) двох типів: змінні й незмінні, тобто ті, що встановлюються в сис-

темний блок, та виносні, які підключаються до спеціального пристрою. 

Цей пристрій знаходиться поза системним блоком і зв’язаний з ним за 

допомогою спеціального кабелю та інтерфейсом або цей же самий при-

стрій може бути вмонтований у системний блок (виносні накопичувачі 

вставляються в нього як звичайні ГМД); 

- касети з магнітною плівкою, спеціально призначені для резерв-

ного архівування та зберігання інформації; 

- оптичні диски, які за зовнішнім виглядом дуже схожі на аудіо 

компакт-диски і бувають двох типів: 

1) CD-R, DVD-R – оптичний диск, на який можливо записувати та 

дописувати інформацію, але без змоги перезапису; 
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2) CD-RW, DVD-RW – оптичні диски, що дозволяють як запису-

вати, так і стирати інформацію. 

Крім того, інформація може знаходитись у оперативній пам’яті 

комп’ютера, коли він працює. Для збереження цієї інформації необхідно 

записувати її на дискету (ГМД) або на жорсткий магнітний диск (ЖМД). 

Також є можливість встановити дату і час внесення останніх змін 

у будь-який файл, який цікавить. Особливу увагу слід звернути на інфо-

рмацію, що міститься в знищених файлах, котру можна відновити і пе-

реглянути за допомогою деяких програм (наприклад, з пакету Norton 

Utilities). 

При необхідності можна вилучити дискету, касету з магнітною 

плівкою або лазерний диск з інформацією, але спочатку необхідно під-

готувати упаковку для них. Це може бути поліетиленовий пакет, папе-

ровий конверт або коробка з немагнітного матеріалу. На упаковці або 

бірці, прикріпленій до пакета, необхідно зробити відповідні написи і пі-

дписи. Після цього в пакет вкладається вилучений носій інформації. Па-

кет закривається і опечатується, його треба оберігати від будь-яких ме-

ханічних, магнітних та теплових впливів. 

У випадку вилучення ГМД (ЖМД) необхідно: 

1) відключити від струму системний блок; 

2) зняти захисний кожух (кришку) з системного блоку; 

3) від’єднати ЖМД; 

4) запакувати ГМД (ЖМД) відповідно до вищезазначених правил 

пакування з дотриманням таких вимог обережності: 

- не торкатися до магнітного шару на дискетах, касетах з магніт-

ною плівкою; 

- не торкатися радіоелементів на платі жорстких магнітних дисків; 

- не допускати попадання на робочу поверхню різних мікро-

об’єктів; 
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- не підносити вилучений носій інформації до джерел електромаг-

нітних випромінювань; 

- зберігати при температурі не нижче –10 
0
С, не вище +52 

0
C. 

Якщо є можливість, то необхідно вилучати весь персональний 

комп’ютер. 

З усіх питань, які цікавлять слідчого, орган дізнання, вони мають 

звертатись за допомогою до спеціаліста або експерта для проведення 

досліджень. 

Перед експертами можна ставити такі питання: 

- який склад програмних засобів встановлено на інформаційній 

системі (ІС) та чи можна за їх допомогою здійснити дії, що інкриміну-

ються обвинуваченому? 

-   з якими інформаційними ресурсами працював користувач ІС? 

- чи не є виявлені файли копіями інформації, що знаходилася в 

конкретній ІС? 

- чи не є виявлені документи документами, які створювалися в 

конкретній ІС, якщо вони були потім знищені на ІС? 

- коли (день, місяць, час, хвилина), ким (кому належить той чи ін-

ший пароль доступу), на якій ІС (кому належить робоче місце) проводи-

лася робота на ІС з конкретною інформацією? 

- чи не є витік інформації результатом інсталяції спеціалізованого 

програмного забезпечення? 

- чи не заражені вірусом представлені файли (або ІС), і якщо так, 

то яким саме, яка його дія (знищення, копіювання, модифікація, переда-

ча в мережу інформації тощо)? 

- чи не містять представлені файли (або ІС) „програмних закла-

док” і якщо так, то якого саме виду, яка їх дія (знищення, копіювання, 

модифікація, передача інформації в мережу тощо)? 
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- чи не є представлені тексти на паперовому носії записами, які 

потім набиралися конкретним користувачем ІС у конкретному елект-

ронному документі? 

- чи зазнавала дана комп’ютерна інформація знищення, копіюван-

ня, модифікації? 

- які правила експлуатації ІС (політика безпеки) існують у даній 

інформаційній системі та чи були порушені ці правила (робота на ІС у 

неробочий час, самовільне підключення модему до ІС та інсталяція не-

санкціонованого програмного забезпечення тощо)? 

- чи знаходиться порушення правил експлуатації в причинному 

зв’язку із знищенням, копіюванням, модифікацією інформації? 

- встановити електронні адреси несанкціонованих передач конкре-

тної інформації, хто отримав цю інформацію та яка саме інформація бу-

ла передана. 

У процесі розслідування може статися так, що слідчий чітко знає, 

який доказ він бажає знайти в комп’ютерній системі: конкретний доку-

мент чи угоду. В цьому випадку завдання полегшується і потрібно тіль-

ки встановити місцезнаходження цієї інформації в системі. Але ситуація 

різко змінюється, якщо конкретно невідомо, яка інформація може пред-

ставляти інтерес для слідства. В цьому випадку особа, що веде розсліду-

вання, змушена з допомогою експерта ознайомитись з усіма вилучени-

ми матеріалами. Сам експерт не може виконати цю роботу, оскільки 

повною мірою не ознайомлений з обставинами справи і не може оцінити 

доказову силу тієї чи іншої інформації. 

 

Опис можливостей операційних систем  

по документуванню злочинів 

 

При роботі з ОС Windows створюється велика кількість тимчасо-

вої інформації й дуже часто ця інформація довгий час зберігається на 
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жорсткому диску. Це можуть бути дублікати різних документів, тимча-

сові файли, створені операційною системою або програмним забезпе-

ченням, і.т.п. 

Тимчасові файли ОС Windows можна знайти в наступних дирек-

торіях: 

 %SystemRoot%\Temp 

( %SystemRoot%  – каталог, у який установлена Windows). 

 %HomeDrive%%HomePath%\Temp 

( %HomePath% – Папка Documents and Settings\<ім’я користува-

ча>). 

Крім того, тимчасові файли можуть перебувати в поточній дирек-

торії або в Unix-Подібних операційних системах /tmp або ~/tmp (де ~ - 

посилання на домашній каталог користувача). 

За даними з тимчасових файлів можна визначити, яка інформація і 

якою програмою оброблялася на комп’ютері. 

Також існують файли „Кука” (від англ. Cookie – печиво) – корот-

кий фрагмент тексту в протоколі HTTP, що надсилається сервером веб-

клієнтові (звичайно браузеру). Застосовується для збереження даних на 

стороні користувача, на практиці звичайно використовується для: 

- авторизації; 

- відстеження стану сесії; 

- ведення статистики про користувачів. 

Це означає, що при аналізі „куків” можна з’ясувати, які сторінки 

відвідувалися користувачем, також там може утримуватися інформація 

про логіни і паролі користувача.  

У браузерах часто ведеться історія відвідування Інтернет-ресурсів. 

Також OС Windows зберігає історію документів, що недавно використо-

вувались. 

Крім того, існує велика кількість утиліт для відтворення видале-

них файлів. 
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Фільтрація небажаних сторінок Інтернет 

Основні методи фільтрації 

 

Існує три основних методи фільтрації: 

 Перевірка змісту: блокує сторінки, якщо в них міститься набір 

певних слів;  

 Штучний інтелект: поліпшений варіант сканування вмісту; 

 Чорний список: блокує сайти на основі списку з категорії 

Чорний список – для ухвалення рішення про блокування не потрі-

бно завантажувати сторінки. URL-фільтр порівнює URL адресу запиту-

ваної сторінки й приймає швидке рішення про блокування. 

Перевірка змісту – перш ніж сторінку перевірити на зміст, вона 

повинна бути завантажена, що призводить до витрати часу й трафіка. 

Потім вона порівнюється зі словником і згідно з певним алгоритмом 

приймається рішення про блокування. Недоліком методу є те, що багато 

сайтів блокуються через помилкове спрацьовування сполучення слів, а 

сайти із графічним сексуальним змістом і зовсім не перевіряються. 

Штучний інтелект – цей метод так само змушений завантажува-

ти сторінку, що призводить до витрати трафіка й часу для завантаження. 

Застосовуються різні варіанти сканування текстового й графічного 

вмісту. Деякі програми намагаються з’ясувати відсоток оголеної шкіри 

на фотографіях, що вимагає додаткового навантаження на процесор. 

Батьківський контроль в операційній системі Windows 

До складу ОС Windows були включені засоби Parental Control (Ба-

тьківський контроль). Це дозволяє батькам набагато простіше вирішува-

ти питання контролю за поводженням своїх дітей і їхньою безпекою при 

роботі на комп’ютері. 

Розглянемо функції, розв'язувані за допомогою батьківського кон-

тролю. 
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Обмеження часу, проведеного дитиною за комп’ютером. Можли-

во визначити час, протягом якого дітям дозволений вхід у систему. Зок-

рема, визначити дні тижня й дозволені години доступу у відповідний 

день тижня. Це не дозволить дітям входити в систему протягом певного 

періоду часу. Якщо в момент закінчення дозволеного періоду дитина 

працює за комп’ютером, відбувається автоматичний вихід із системи.  

Установка заборони на доступ дітей до окремих ігор. Заборона 

може встановлюватися виходячи із припустимої вікової оцінки, вибору 

типу змісту або заборони доступу до певних ігор. 

Обмеження активності дітей в Інтернеті. Обмежити дітей можна 

за допомогою установлення кола припустимих веб-вузлів, виходячи з 

вікової оцінки, заборони або дозволу завантаження файлів, визначення 

умов фільтрування змісту (тобто ми повинні визначити, який зміст фі-

льтри повинні дозволяти або блокувати). Разом з тим можна дозволити 

або блокувати доступ до певних веб-вузлів. 

Установка заборон на використання дітьми окремих програм. 

Можна заборонити дітям доступ до певних програм.  

Ведення звітів про роботу дитини за комп’ютером. 

Веб-фільтр батьківського контролю оцінює вміст веб-вузлів і мо-

же блокувати ті з них, зміст яких визначений як небажаний. Включення 

веб-фільтра дозволить значно зменшити число небажаних вузлів, які 

змогли б переглядати діти, але, природно, не гарантує стовідсоткового 

захисту. Тому що небажаність змісту є суб’єктивним критерієм, отже, 

фільтри зможуть блокувати далеко не весь зміст, що ви вважаєте неба-

жаним. 

Вибір рівня обмежень для автоматичного блокування вмісту 

Існує чотири рівні обмежень для позначення змісту, який слід 

блокувати: 

Високий. Веб-вузли для дітей зі зрозумілим і підходящим для них 

змістом. На таких вузлах використовується стиль викладу, зрозумілий 
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дітям від 8 до 12 років, а його зміст доступний для дитячого розуміння. 

Якщо обрано цей рівень, дітям дозволяється переглядати веб-вузли для 

дітей, а також інші веб-вузли, внесені в список дозволених. 

Середній. У цьому випадку проводиться фільтрація веб-вузлів на 

підставі типу змісту. У цьому випадку дитина отримає доступ до різної 

інформації в Інтернеті, за винятком небажаного змісту. Щоб довідатися, 

які веб-вузли дитина відвідувала або намагалася відкрити, слід перегля-

нути звіт про активність в Інтернеті. 

Низький. Зміст веб-вузлів не блокується. 

Особливий. Даний рівень також передбачає блокування веб-вузлів 

на підставі типів змісту, але дозволяє робити фільтрацію за додатковими 

критеріями. 

Разом з тим визначимо, що можна дозволити або заблокувати 

окремі вузли, додавши їх у список дозволених веб-вузлів і тих, що бло-

куються, незалежно від обраного рівня фільтрації. 

Вибір типів змісту для блокування 

Типи змісту, на підставі яких може здійснюватися блокування 

веб-вузлів. 

Порнографія. Веб-вузол має вміст відверто сексуального характе-

ру, спрямований на поширення статевого потягу. 

Для дорослих. Веб-вузол містить інформацію відверто сексуаль-

ного характеру, що не носить медичного або наукового характеру. 

Статеве виховання. Веб-вузол містить інформацію про репродук-

тивну функцію людини й статевий розвиток, захворювання, що переда-

ються статевим шляхом, контрацепцію, безпечний секс, сексуальність 

або сексуальну орієнтацію. 

Агресивні висловлювання. Веб-вузол пропагує ворожість або аг-

ресію стосовно людини або групи людей на підставі приналежності до 

певної раси, релігії, статі, національності, етнічного походження або 

інших характеристик; ганьбить інших або виправдовує нерівність на пі-
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дставі перерахованих вище характеристик або науковим або іншим за-

гальноприйнятим методом виправдовує агресію, ворожість або наклеп. 

Виготовлення бомб. Веб-вузол пропагує або містить інструкції з 

нанесення фізичної шкоди людям або приватній власності за допомогою 

зброї, вибухових речовин, розіграшів або інших видів насильства. 

Зброя. Веб-вузол продає, висвітлює або описує вогнепальну або 

холодну зброю, а також предмети бойових мистецтв, або містить інфо-

рмацію про їхнє використання, аксесуари або модифікації. 

Наркотики. Веб-вузол рекламує, пропонує, продає, поставляє, зао-

хочує або іншими способами пропагує незаконне використання, виро-

щування, виробництво або поширення наркотиків, медичних препара-

тів, хімічних речовин і рослин, що викликають наркотичне сп’яніння, 

або атрибутів, пов’язаних із уживанням наркотиків. 

Алкоголь. Веб-вузол рекламує або містить пропозиції про продаж 

алкогольних напоїв або засобів для їхнього виробництва, містить рецеп-

ти або інформацію про супутні приналежності або пропагує вживання й 

сп’яніння алкоголем. 

Тютюн. Веб-вузол містить рекламу, пропозиції про продаж або 

іншими способами пропагує тютюнопаління. 

Азартні ігри. Веб-вузол дозволяє користувачам робити ставки й 

грати на тоталізаторах (у тому числі лотереї) в Інтернеті, одержувати 

інформацію, сприяння або рекомендації з висновку парі, а також дає ін-

струкції, сприяє або навчає азартним іграм. 

Зміст без оцінки. Зміст, що не оцінюється веб-фільтром. 

Обмеження доступу дітей до деяких типів змісту в Інтернеті. 
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Додатки 

 

Договор № ___  

на предоставление услуги в Интернет 

 

г. ______________                                                         10 ноября 2009 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «_______», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице директора «________» филиала ООО 

«________», действующего на основании Положения о филиале и дове-

ренности от «____»_______2008 г., с одной стороны, и ФИО, именуе-

мый (ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, далее «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор предоставляет абоненту платную услугу по доступу в Ин-

тернет через узел связи Оператора по постоянным линиям связи, а так-

же дополнительные услуги, именуемые далее Услуга, в соответствии с 

условиями настоящего договора и действующего прейскуранта, публи-

куемого на Официальном сервере Оператора.   

1.2. Для достижения цели договора и на время его действия Оператор 

предоставляет Абоненту Идентификатор и коммуникационное Обору-

дование, а Абонент при необходимости воспользоваться услугой произ-

водит Авторизацию на сервере Оператора. 

1.3. Все термины, используемые в договоре, определены в приложении 

1 к настоящему договору. Другое толкование терминов не допускается. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Для получения Услуги Абоненту необходимо иметь: компьютер с 

сетевым адаптером ІЕЕЕ 802.3 или другое оборудование, которое мож-
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но получить к порту Ethernet (ІЕЕЕ 802.3), а также программное обеспе-

чение для работы в Интернет. 

2.2. Оператор обязуется произвести Подключение в срок не позднее 

60 рабочих дней с момента оплаты стоимости Подключения и погаше-

ния задолженности  по другим услугам ООО «________». 

2.3. Подключение по желанию Абонента может быть выполнено двумя 

способами: 

2.3.1. Авторизация Абонента производится Оборудованием Оператора. 

В этом случае Оборудование Оператора выполняет роль маршрутизато-

ра Интернет Трафика в локальной сети Абонента. Авторизация проис-

ходит автоматически  при включении питания подключенного к линии 

Оборудования. Идентификатор Абоненту не сообщается и сохраняется 

Оператором  в конфигурации Оборудования. 

2.3.2. Авторизация Абонента производится оборудованием Абонента. В 

этом случае  Идентификатор сообщается Абоненту и сохраняется в 

конфигурации оборудования Абонента. 

2.4. Передача абоненту Оборудования и его возврат Оператору  оформ-

ляется соответствующими актами, которые являются  неотъемлемой ча-

стью настоящего договора. Абонент обеспечивает сохранность установ-

ленного у него Оборудования с момента подписания акта  приема-

передачи этого Оборудования. В акте приема-передачи Оборудования  

Стороны определяют сумму убытков, которую Абонент должен упла-

тить в случае утраты  или повреждения этого Оборудования. Право соб-

ственности на установленное Оборудование принадлежит Оператору. 

2.5. Услуга предоставляется только с тем качеством, которое реально 

доступно Абоненту на момент соединения с Интернетом. В случае не-

удовлетворенности Абонента качеством или условиями предоставления 

Услуги Абонент имеет право прекратить пользоваться Услугой. 

2.6. Заключив настоящий договор, Абонент выразил полное согласие со 

всеми правилами и условиями   предоставления Услуги, которые указа-
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ны в настоящем договоре  и опубликованы на Официальном сервере. 

Никакие иные устные или письменные высказывания не могут быть ис-

толкованы как информация, дополняющая или опровергающая пункты 

данного договора. 

2.7. Абонент подтверждает, что вся информация, указанная им при Ре-

гистрации, является правдивой, полной и точной. Если в ходе исполне-

ния настоящего договора выяснится, что указанная Абонентом инфор-

мация не соответствует действительности, то это обстоятельство 

расценивается Сторонами как нарушение Абонентом условий договора. 

2.8. Услуга предоставляется исключительно для Абонента. Абонент не 

имеет права перепродавать или предоставлять Услугу (или любые части 

Услуги) любой третьей стороне. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. … 

3.2. … 

3.3. Оплата Услуги Оператора производится в гривнах удобным для 

Абонента способом (наличный расчет, безналичный расчет, картами 

платежных систем, и пр.) …  

3.4. Для учета всех платежей, поступающих от Абонента, Оператор от-

крывает для Абонента Лицевой счет. …  

3.5. …  

3.6. …  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. … 

4.2. … 

4.3. … 

4.4. … 

4.5. …  

4.6. …  
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5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. … 

5.2. … 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. … 

6.2. … 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. … 

7.2. … 

7.3. … 

7.4. … 

7.5. …  

7.6. …  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

8.1. ООО «_______» 

Юридический адрес: _____________________ 

Почтовый адрес__________________________ 

р/с _________________, МФО ______________ 

ЕГРПОУ ___________, Свидетельство по НДС ______, номер 

___________ 

Тел. _______________, Факс _______________ 

Email: ______________ 

8.2. ФИО 

Паспорт (серия, номер, кем выдан и когда выдан) 

Телефон _________________ 

Почтовый адрес ___________________________ 

Учетное имя _____________  

Абонент                                                                                  Оператор 

(подпись)                                                                                 (подпись) 


