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Науковий і технічний розвиток у сфері комп’ютерних технологій на світовому рівні 

набуває глобального характеру. Навіть ті країни світу, які перебувають на найнижчих 

щаблях інформаційного розвитку, поступово адаптуються до умов сучасного життя, які 

простежуються у більш розвинутих країнах. Тобто, використання різноманітних 

новаційних технологій спостерігається повсякчас. 

Кожного дня у світі обробляється величезна кількість інформації за допомогою 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). Це значним чином полегшує роботу і 

співпрацю різних органів, установ як на національних, так і на міжнародному рівні. Але, 

паралельно з впровадженням сучасних інформаційних технологій, значним чином зростає 

небезпека можливості просочення та несанкціонованого доступу до інформації зі 

злочинною метою. При чому, дана проблема є характерною навіть для найбільш 

розвинених країн світу. Зумовлюється це явище тим, що попри швидкий розвиток 

технологій по обробці інформації, не менш швидкими темпами виникають і розвиваються 

різні технічні і програмні засоби, за допомогою яких злочинці здатні посягати на цю 

інформацію. 

Значне впровадження комп’ютерних інформаційних технологій у різні сфери 

державної влади породжує той факт, що більшість країн світу підвищує вимоги безпеки 

інформації у комп’ютерних системах.  

Як зазначає Т. М. Войтешенко, поняття «безпека інформації» можна розуміти у 

кількох аспектах:  

 технічному або технологічному: безпека змісту інформації – відсутність 

спонукання людини до негативних діянь або негативного впливу на будь-яку інформацію; 

 правовому: захищеність інформації від зовнішніх впливів (спроб 



неправомірного копіювання, поширення, модифікації (зміни змісту) або знищення) [1, с. 

90].  

Слушною видається позиція Т. М. Войтешенка, згідно з якою доцільним є 

проведення порівняння виробленого та існуючого рівня безпеки інформації у 

комп’ютерних системах, а також видів кримінальної відповідальності за неправомірне 

посягання на інформацію за допомогою шкідливого програмного чи технічного 

забезпечення у деяких країнах світу та України зокрема [1, с. 90]. 

У різних країнах світу виробилися доволі різні правові позиції щодо кваліфікації 

злочинів, пов’язаних із виготовленням, збутом та розповсюдженням шкідливих 

програмних чи технічних засобів, а також неправомірних посягань на інформацію за 

допомогою таких засобів. До основних критеріїв, які послужили приводом для 

формування певної правової позиції держав зокрема належать: рівень правового та 

соціального розвитку; належність до тієї чи іншої правової сім’ї та інші критерії. 

Початок появи законодавчих актів, що стосувалися виготовлення та використання 

шкідливого програмного забезпечення у найбільш розвинених країнах Західної Європи 

припадає на середину 70-х років ХХ століття. Тобто, як ми бачимо, початок розвитку 

даної сфери законодавства у європейських країнах почався значно раніше, ніж в Україні. 

Із подальшим розвитком інформаційних технологій відбувався процес зміни 

законодавства та пристосування його до нових умов функціонування інформаційних 

технологій. 

Отже, як зазначалося, кожна правова система має свої особливості. При чому 

простежуються відмінності у правовому регулюванні у різних сферах не лише в державах, 

які належать до різних правових сімей, а навіть тих держав, що належать до однієї 

правової сім’ї, проте до різних підсистем.  

Типовим представником Германської підсистеми Континентальної правової сім’ї є 

Федеративна республіка Німеччина. Першим законом, який закріпив для ФРН первинні 

види злочинів, пов’язані із застосуванням шкідливих технічних засобів став, прийнятий 27 

січня 1977 року, закон «Про захист персоніфікованої інформації від протиправних дій у 

процесі обробки даних». 20 грудня 1990 року було прийнято новий Федеральний Закон 

ФРН «Про удосконалення обробки даних і захист інформації». Суть даного закону 

зводилася до того, що стосовно «комп’ютерних злочинів» законодавство ФРН виділяє 

кілька блоків, основним із яких є «економічне кримінальне законодавство» який включає 

в себе протиправні комп’ютерні маніпуляції, комп’ютерний саботаж, комп’ютерне 

шпигунство, несанкціонований доступ до комп’ютерних систем або мереж. Кримінальна 

відповідальність, яка може наставати за вчинення злочинів у сфері використання 



шкідливих програмних чи технічних засобів, за законодавством ФРН, в залежності від 

тяжкості, складає від 2 до 5 років позбавлення волі. За злочини невеликої тяжкості у даній 

сфері передбачається штраф [2, с. 171]. 

Певні особливості щодо регулювання питань неправомірного використання 

шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх збут, має законодавство держав-

представників Романської підсистеми Континентальної правової сім’ї (Франція, Італія, 

Іспанія та ін.).  

Згідно з Кримінальним кодексом Італії комп'ютерні злочини – це злочини, вчинені 

з використанням комп'ютерних технологій, від персонального комп'ютера до 

портативного телефонного апарата, забезпеченого мікрочіпом [3, с. 4]. Тобто, 

законодавець чітко зазначає, що даний вид злочинів може вчинятися не лише за 

допомогою комп’ютерної техніки, а також і за допомогою звичайного мобільного 

телефону. Ще однією особливістю італійського законодавства у даній сфері є те, що воно 

приділяє значну кількість уваги захисту урядових організацій, військових об'єктів, банків, 

компаній, фірм від несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж, незаконного 

копіювання топографій напівпровідників (чіпів), які злочинці використовують для 

встановлення кодів кредитних карток, банківських рахунків [2, с. 173]. 

Доволі жорстко регулюється питання щодо виготовлення і розповсюдження 

шкідливого програмного забезпечення і загалом комп’ютерних злочинів у Франції. Це 

зумовлено тим, що у даній державі щороку фіксується велика кількість злочинів, 

вчинених у даній сфері, які завдають значних збитків різним компаніям (як державним, 

так і приватним). У 1994 році тут було створено спеціальну Бригаду поліції, яка тісно 

співпрацює із Службою безпеки Франції та різними громадськими організаціями і 

проводить свою діяльність виключно у сфері «комп’ютерної злочинності» і різними 

методами бореться із даною категорією злочинів. Відповідно, передбачається доволі 

жорстока відповідальність за вчинення даної категорії злочинів. 

Значні відмінності у формуванні та функціонуванні правових систем у сфері 

забезпечення безпеки різних комп’ютерних та інформаційних мереж спостерігаються у 

державах-представниках Англо-американської правової сім’ї (США, Велика Британія). 

Типовим представником правової системи Англо-американської правової сім’ї є 

Сполучені Штати Америки. Для США характерний значний рівень розвитку 

інформаційних та комп’ютерних мереж, а отже і рівень злочинності у даній сфері доволі 

великий. Для боротьби із «комп’ютерною злочинністю» та захисту інформації, починаючи 

із 50-х років ХХ століття було прийнято більше 20 федеральних законів, що стосувалися 

даної сфери.  



Особливістю правової системи США є те, що поряд із федеральними законами 

також функціонують і окремі закони відповідно у кожному штаті. При чому, 

законодавство різних штатів у даній сфері може мати доволі суттєві відмінності. Проте 

саме поняття «комп’ютерний злочин» закріплено на федеральному рівні і розглядається у 

двох значеннях. По-перше, це продаж заборонених телекомунікаційних пристроїв чи їхніх 

компонентів. По-друге, це злочинне використання технічних можливостей комп’ютера [4, 

с. 128]. 

Суб’єктом кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із виготовленням 

шкідливого програмного чи технічного забезпечення і посягання за допомогою нього на 

різного роду інформацію, яка, до речі, визнається об’єктом права власності, є особа, що 

досягла 16-річного віку. Рівень кримінальної відповідальності напряму залежить від рівня 

шкоди, яку було завдано винною особою. 

Таким чином, проаналізувавши особливості законодавства та організації державної 

влади щодо функціонування у сфері виготовлення та розповсюдження шкідливих 

програмних і технічних засобів, а також види покарань за такі злочини у деяких країнах 

Європи, можна зробити висновок, що не існує єдиного підходу до вирішення даних 

проблем. Кожна держава пристосовує своє національне законодавство до власних реалій, 

в залежності від кількості вчинення злочинів у даній сфері, їх особливостей, 

переважаючих мотивів, шкоди, яку вони завдають. Щодо законодавства України, то, на 

нашу думку, найбільше воно збігається із відповідними нормативними актами Німеччини. 

Проте, для вдосконалення національного законодавства доцільним було б скористатися 

іноземним досвідом не однієї держави, і впровадити такі норми, які якнайкраще підійшли 

б до тих умов, які сформувалися в Україні.   
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