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тісно пов’язане з інформаційним правом, цей факт обґрунтовується певними 
причинами, які стосуються спільності об’єктів дослідження цих сфер знань [1]. 

Проаналізувавши усе вищезазначене, можемо сказати, що наразі інтернет 
право – це сучасне, абсолютно автономне відділення юридичної науки, і понад усе - 
інформаційного права. 

Тож, на нашу думку, інтернет-законодавство - це сукупність законів та певних 
актів, що регулюють відносини у відповідному просторі. В якості таких відносин 
можуть виступати безпосередньо пов’язані з соціально-правовим керуванням 
віртуального простору відносини, на встановлених правових, моральних, етичних 
основах. 
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На сьогоднішній день суспільство не стоїть на місці та переживає науково-

технічну революцію. В результаті активного впливу людини на ту чи іншу сферу 
виробництва виникають інформаційні технології. Використання інформаційних 
технологій та систем відіграє чималу роль в діяльності поліції. За останні роки 
активно впроваджується використання комп’ютерної техніки у роботі 
правоохоронних органів. Це впливає насамперед на розслідування кримінальних 
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правопорушень, а здійснення автоматизованого пошуку сприяє систематизації та 
аналізу доказової інформації. 

Актуальність інформаційного забезпечення діяльності поліції характерна не 
тільки для України, а й для більшості іноземних держав, де багато уваги 
приділяється використанню інформаційних технологій та систем в діяльності 
правоохоронних органів. Зокрема, правоохоронці за кордоном намагаються 
використовувати нові технології для розкриття, виявлення та навіть профілактики 
злочинів. Вони широко використовують соціальні мережі, насамперед, для зв’язку з 
населення, та в подальшому для отримання важливої інформації. Наприклад, Росія 
для відстеження активності в соціальних мережах використовує спеціальні 
термінали «Призма». Система може відстежувати окремо стоять блог-майданчики і 
соцмережі. Всього, за словами розробників, під око Кремля потрапляють 60 млн 
«джерел». При цьому система аналізує тональність висловлювань кожного з цих 
джерел з похибкою 2-3% практично в реальному часі. В моніторинг потрапляють 
практично всі майданчики, за винятком Facebook, стверджують розробники. У тому 
числі блоги на LiveJournal, Twitter, YouTube.[1]До речі, таку ж систему розробляли і 
в Україні, але через відсутність фінансування розробка була призупинена. Україна в 
деякому плані «відстає» в плані моніторингу та аналізу соціальних мереж через ряд 
причин, а саме через недостатню кількість спеціалістів,що працюють у цьому 
напрямку та відсутність нормативно закріплених повноважень у правоохоронців 
щодо здійснення заходів для протидії злочинності у сфері кіберпростору. 

Британські правоохоронці також наголошують,що соціальні мережі відіграють 
важливу роль у розкритті та виявленні злочинів,вони навіть включили відповідний 
курс для підготовки молодих співробітників. Велика Британія є прикладом того як 
поліція повинна співпрацювати с громадськістю. Наприклад,для поінформованості 
британців про криміналістичну ситуацію в країні був створений електронний сервіс 
«Карта злочинності». Зокрема, сервіс допомагає дізнатися рівень злочинності у 
будь-якій частині Великої Британії, а також виявити які злочини найбільш поширені 
у певному районі та дізнатися інформацію про правоохоронця,який обслуговує 
даний район.[2] 

Важливу роль в інформаційному забезпеченні поліції США відіграє система 
Compstat. Перший принцип програми CompStat - впевненість в дієздатності поліції. 
Другий полягає в тому, що в основі ефективного скорочення злочинності і 
вирішення проблеми поліпшення якості життя лежать чотири напрямки, а саме: 
своєчасний і точний збір інформації, ефективна тактика, швидке розгортання сил і 
засобів, продовження роботи і оцінка гарантії стратегічного вирішення проблеми. 
Крім того, база даних містить щоденну статистику по інцидентах із стріляниною і 
жертвам перестрілок, а також викликам поліції. Цифри, включені в звіт CompStat - 
не остаточні, призначені лише для того, щоб якомога швидше надати керівникам 
поліції найбільш наближені до фактичних даних значення. Тобто система, можна 
сказати, є засобом раннього оповіщення, що забезпечує готовність до реагування на 
швидко змінливі умови і дозволяє своєчасно розгортати і перерозподіляти ресурси. 

В Україні робота з базами даних поліції здійснюється відповідно до 
Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх 
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справ України від 12.10.2009 р. №436, затвердженого наказом Міністерства 
внутрішніх справ України. 

Таким чином, як показує досвід інших країн організація роботи 
правоохоронних органів з використанням інформаційного забезпечення та 
постійного зв’язку з громадськістю впливає на підвищення ефективності роботи 
поліції та є дієвим засобом для розкриття, виявлення та попередження злочинів. 
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ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРПРОСТОРУ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій зумовлює появу нових форм 

взаємодії між членами суспільства. Суспільство отримало доступ до безмежних 
інформаційних потоків, що призвело до розширення можливостей сучасної 
злочинності. Використання кіберпростору для вчинення злочинів привертає до 
нього увагу в криміналістичних дослідженнях. 

Указ Президента України від 15 березня 2016 року «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України» від 27 січня 2016 р. «Про стратегію 
кібербезпеки України» передбачає створення умов для безпечного функціонування 
кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави. 
Законодавець вбачає в кіберпросторі певне середовище, в якому можуть бути 
вчинені кримінальні правопорушення та сформулював загальні завдання, пов’язані з 
забезпеченням безпеки функціонування і використання кіберпростору. Це зобов'язує 
суб’єктів сектору безпеки та оборони створити умови для забезпечення ефективної 
боротьби із кіберзлочинністю [1]. 


