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Особливості кваліфікації злочинів 
із використанням засобів комп’ютерної

техніки, що вчиняються групою осіб

Перехід постіндустріального суспіль-
ства до інформаційного супроводжує-
ться автоматизацією всіх галузей
життєдіяльності, впровадженням засо-
бів комп’ютерної техніки до виробни-
чого циклу, торгівлі, соціального
життя та побуту людей. У цілому такі
процеси характеризують позитивні
тенденції, оскільки полегшується
доступ до інформації різного характе-
ру, суспільні та державні інститути
стають більш відкритими. Однак, будь-
який прогрес завжди супроводжуєть-
ся певними зловживаннями. Інформа-
тизація не стала винятком, оскільки її
зворотнім боком виявилося виник-
нення і стрімке зростання нового 
типу правопорушень – комп’ютерної
злочинності. Причому її показники
мають тенденцію до невпинного що-
річного зростання майже в усіх краї-
нах світу. Держави, юридичні та фі-
зичні особи зазнають мільярдних збит-
ків, які, за закордонними досліджен-
нями, вже перевищують матеріальну
шкоду від незаконного обороту нар-
котичних речовин. З появою міжна-

родної мережі Інтернет діяльність
осіб, що скоюють злочини за допомо-
ги програмних чи технічних засобів,
стала більш активною. В результаті у
світі було зафіксоване зростання ком-
п’ютерної злочинності, а самі діяння
стали вирізнятися ще більшою різно-
манітністю. Це свідчить про значну
суспільну небезпечність таких зло-
чинних посягань, а отже, про необхід-
ність їх своєчасного виявлення, ефек-
тивного розслідування та дієвого по-
передження. Але навіть враховуючи
значну шкоду та суспільну небезпеч-
ність кожного інформаційного право-
порушення, слід зважати на такі за-
грозливі тенденції, внаслідок появи
яких злочини, пов’язані із застосуван-
ням засобів комп’ютерної техніки, пе-
реходять до категорії найсуттєвіших
загроз, що стоять перед інформацій-
ним суспільством. Це, передусім, набут-
тя такими діяннями ознак групової,
і навіть організованої злочинності.

Питання кваліфікації групових зло-
чинів висвітлювалися в наукових пра-
цях О. Ф. Ковітіді, М. Й. Коржанського,
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Б. В. Лизогуба, А. М. Мельникова,
а особливостям кваліфікації злочинів
із застосуванням засобів комп’ютер-
ної техніки, вчинених групою осіб,
присвячували дослідження Д. С. Аза-
ров, У. В. Зініна, М. В. Карчевський,
С. О. Орлов, А. Л. Осипенко, Н. А. Ро-
зенфельд. Тим не менше, розвиток
інформаційних технологій зумовлює
стрімкі зміни щодо відносин у цій
сфері, а отже, дослідження, які прово-
дилися раніше, не враховують особли-
востей, які спостерігаються в інфор-
маційному середовищі на сучасному
етапі, що свідчить про актуальність
обраної теми дослідження.

Виходячи з викладеного об’єктом
дослідження цієї статті можна на-
звати кваліфікацію групових злочи-
нів. Що ж стосується предмета, то ним
виступають особливості кваліфікації
злочинів із застосуванням засобів ком-
п’ютерної техніки, що вчиняються
групою осіб.

Метою статті, відповідно, вважа-
тиметься аналіз кваліфікаційних ознак
суб’єкта злочинів, які охоплюються
Розділом XVI Кримінального кодексу
України, а також внесення пропози-
цій щодо уточнення формулювання
диспозицій відповідних норм.

Як випливає з дослідження відпо-
відних норм, за законодавством Ук-
раїни єдиною кваліфікаційною ознакою
щодо суб’єкту злочинів із застосуван-
ням засобів комп’ютерної техніки
виступає їх учинення за попередньою
змовою групою осіб. Саме така озна-
ка міститься в ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1,
ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 363-1 КК
України і, відповідно, передбачає
більш жорстке покарання, порівняно
із простим складом злочину.

Слід зазначити, що Криміналь-
ний кодекс у ст. 28 передбачає таку
класифікацію групових злочинів: вчи-
нення злочину групою осіб, групою
осіб за попередньою змовою, органі-
зованою групою або злочинною орга-
нізацією. Як бачимо, склади всіх неза-
конних дій з програмними і техніч-

ними засобами встановлюють квалі-
фікаційну ознаку лише у вигляді вчи-
нення діяння за попередньою змовою
групою осіб. Тож необхідно дослідити
відмінності між цими поняттями і
доцільність установлення зазначеної
кваліфікаційної ознаки дотично до ін-
формаційних злочинів.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КК України, зло-
чин визнається вчиненим групою осіб,
якщо його спільно вчинили декілька
виконавців без попередньої змови.
При цьому М. Й. Коржанський зазна-
чає (і з цим повністю можна погоди-
тись), що групи взагалі без змови не
буває і не може бути. Групою може
бути визнано кілька осіб (двоє чи
більше) лише тоді, коли вони домови-
лися про спільне вчинення злочину.
І йдеться не про наявність чи відсут-
ність змови, а про час її виникнення.
Без попередньої змови означає, що
змова виникла не попередньо, а під
час учинення злочину, після його
початку. Другим різновидом групово-
го злочину є вчинення злочину за по-
передньою змовою групою осіб, якщо
його спільно вчинили декілька вико-
навців, які заздалегідь, тобто до по-
чатку злочину, домовилися про спіль-
не його вчинення [1, с. 85]. Саме такий
варіант підлягає розгляду, оскільки 
в перелічених вище складах злочину
кваліфікаційною ознакою називає-
ться лише вчинення за попередньою
змовою групою осіб. І, з огляду на
специфіку інформаційного середови-
ща, законодавець установив абсолют-
но вірний критерій, бо щодо незакон-
них дій з програмними і технічними
засобами без попередньої домовлено-
сті не виникає координації та узго-
дженості дій, а отже – і злочинного
результату, який залежить від дій
кількох осіб. Виникнення ж змови під
час учинення злочину, а не заздале-
гідь, в інформаційному просторі є
неможливим внаслідок того, що, на
відміну від реального життя, учасники
таких відносин не бачать, не мають
уявлення про існування одне одного,

188

Публічне право № 3 (2011)



а отже, і не можуть скоординувати дії.
Як приклад можна навести одночасне
вчинення Dos-атаки (одного з найпо-
ширеніших і найдієвіших способів
втручання) кількома особами, які не
знають про існування одне одного.
Якщо внаслідок таких дій інформа-
ційний ресурс виходить із ладу, то
можна говорити про наявність складу
злочину, встановленого ст. 361 КК Ук-
раїни, в діях кожного з осіб, а не про
вчинення діяння групою.Тому що,як на-
голошують О.Ф.Ковітіді та А.М.Мель-
ников, головними ознаками злочинної
групи є суб’єктивні ознаки, до яких
належать: взаємна погодженість дій
всіх членів групи; змова про спільне
вчинення злочину; взаємна усвідомле-
ність вчинення злочину спільними зу-
силлями; наявність двобічного суб’єк-
тивного зв’язку між членами групи;
участь у вчиненні злочину декількох
суб’єктів злочину. Діяння, яке не має
взаємопогодженості і взаємоусвідо-
мленості, яке усвідомлюється лише
однією діючою особою і не усвідом-
люється іншими діючими особами, не
може визнаватися вчиненим злочин-
ною групою осіб. Першою та найбільш
важливою ознакою вчинення злочину
групою осіб (співучасть) є погодженість
дій між усіма членами групи. Така
погодженість називається чи визначає-
ться змовою. Змовою є погодженість
про вчинення певних дій кожним чле-
ном групи. Для визнання вчинення
злочину групою осіб недостатньо єд-
ності. Група завжди діє за внутрішньою
погодженістю, яка виникає внаслідок
змови, явної або вираженої мовчан-
ням. Діяння не може визнаватися гру-
повим, якщо дії однієї особи лише
об’єктивно сприяли вчиненню злочи-
ну іншою особою [2, с. 12; 3, с. 7]. Якщо ж
до початку Dos-атаки або інших
незаконних дій в інформаційному се-
редовищі мала місце попередня домов-
леність (особиста чи способом елект-
ронного листування) про спільне вчи-
нення такої атаки задля підвищення її
ефективності, то діяння набуває ознак

учиненого за попередньою змовою
групою осіб. Тобто, встановлення та-
кої кваліфікаційної ознаки, як скоєння
групою осіб без попередньої змови
щодо злочинів із застосуванням засо-
бів комп’ютерної техніки, не має
сенсу.

Саме тому складно погодитися з
думкою М. В. Карчевського, який
пропонує дії, пов’язані з незаконним
втручанням в роботу ЕОМ, автомати-
зованих систем та комп’ютерних ме-
реж, учинені групою осіб, кваліфіку-
вати за ч. 1 відповідної статті (ст. 361
КК), а вчинення тієї ж дії організова-
ною групою чи злочинною організа-
цією – за частиною, яка передбачає
вчинення діяння за попередньою змо-
вою групою осіб [4, с. 910]. Тобто,
якщо допустити, що злочин із засто-
суванням засобів комп’ютерної техніки
скоєно групою осіб без попередньої
змови (хоча, з огляду на попередні
висновки, це є досить сумнівним), їх
справді доцільно кваліфікувати за ч. 1
відповідної статті КК України. Вчи-
нення ж аналогічних дій організова-
ною групою чи злочинною організа-
цією, вочевидь, має значно вищу су-
спільну небезпеку, ніж скоєння групою
осіб за попередньою змовою, тому
потребує додаткової кваліфікації.

До того ж, усі передумови для
цього існують.Так, Б. В. Лизогуб вира-
жає значне занепокоєння з приводу
підвищення технічної оснащеності
організованих злочинних угруповань
[5, с. 11]. Також однією з найзагрозли-
віших тенденцій виявляється об’єд-
нання комп’ютерних правопорушни-
ків у злочинні групи, які формуються
як у реальному житті, так і у віртуаль-
ному середовищі для обміну знаннями,
координації дій та розподілу функцій
під час скоєння злочинів. Підвищений
характер небезпеки протиправної
діяльності у глобальних мережах пов’я-
заний і з тим, що їх уразливістю для
досягнення своєї мети можуть скори-
статися не лише злочинні угруповання,
а й окремі особи з порівняно невисоким
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рівнем підготовки. Окремі злочинні
групи на сучасному етапі вже транс-
формуються у специфічне співтова-
риство, яке вже зараз має надскладну
організацію та продовжує видозміню-
ватися. При цьому з позицій криміно-
логії воно ще залишається досить
слабо вивченим. Спостереження свід-
чить про те, що хакерська субкуль-
тура являє собою унікальне явище,
яке не має аналогів у правоохорон-
ній практиці, та лише за окремими
характеристиками наближається до
інших кримінальних співтовариств.
Одна з основних відмінностей пов’я-
зана з використанням комунікаційних
можливостей сучасних глобальних
мереж для обміну кримінальним до-
свідом та координації своєї діяльності.
З цією метою в мережі створюються
спеціальні місця спілкування (фору-
ми, конференції хакерської тематики,
спеціалізовані сайти). Нерідко відві-
дування таких місць може бути обме-
жено, захищено певними паролями.
Ця обставина дозволяє західним до-
слідникам для опису такого соціаль-
ного явища використовувати поняття
«комп’ютерне підпілля» (computer 
underground), що означає особливе 
соціальне середовище особистостей, які,
хоч і діють окремо, але підтримують
один одного за рахунок спільного
використання інформаційних ресурсів
[6, с. 35]. У такому співтоваристві від-
буваються спроби формування мора-
лі, що проголошує принципи справед-
ливості, благородства та романтизму,
але при цьому виправдовує певні про-
типравні діяння, тобто, очевидним є
ігнорування основних правових прин-
ципів. Як і в більшості інших кримі-
нальних співтовариств, у хакерському
середовищі розповсюджено викори-
стання псевдонімів із метою прихова-
ти справжні імена. Зв’язки у злочин-
них угрупованнях можуть мати як
тимчасовий, так і постійний характер
з чіткою ієрархічною системою та
розподілом ролей у виконанні проти-
правного посягання [7, с. 136].

Але, незважаючи на певну специ-
фічність злочинних угруповань, які
складаються у віртуальному середо-
вищі, їм усе ж таки властиві й загаль-
ні ознаки, які дозволяють кваліфі-
кувати їх як організовані групи.
До таких ознак М. Й. Коржанський,
зокрема, відносить: 1) наявність стату-
ту – розробленого (хоч би в загальних
рисах) і схваленого учасниками групи
плану злочинної діяльності і визначе-
ної мети діяльності групи; 2) наявність
організатора (керівника); 3) конспі-
рація – прикриття своєї діяльності;
4) вербування нових членів;5) наявність
загальних правил поведінки, ієрархія
стосунків між учасниками групи; 6) на-
явність матеріальної бази [1, с. 92].

І такі ознаки повною мірою відпо-
відають тим утворенням, які спостері-
гаються у сфері інформаційної злочин-
ності,що цілком підтверджують наведе-
ні нижче приклади. Згідно з доповіддю
консалтингової компанії з питань ін-
формаційної безпеки Finjan, одинокі
зловмисники у сфері незаконних дій з
програмними і технічними засобами 
в останній час поступаються місцем
чітко організованим співтовари-
ствам – кібербандам, які мають свої 
ієрархію, устав і розподіл ролей.
Причому організатори злочинних
груп найчастіше не вчиняють злочи-
нів, а виступають специфічними коор-
динаторами проектів, під керівни-
цтвом яких розробляються плани
атак, створюється шкідливе програм-
не забезпечення, збирається конфі-
денційна інформація, яка потім реалі-
зується на «чорному ринку», що
становить найнижчу ланку цієї мережі
[8]. Та ж сама Finjan нещодавно вияви-
ла найбільшу бот-мережу, яка нарахо-
вувала 1,9 млн комп’ютерів, вико-
ристовувалася для розповсюдження
несанкціонованих повідомлень,перехоп-
лення даних, атак на сервери та конт-
ролю комп’ютерів комерційних та
урядових установ, і скеровувалася орга-
нізованою групою з шести осіб із те-
риторії України. Наразі матеріали

190

Публічне право № 3 (2011)



передано до спецпідрозділу поліції
Лондона, де триває слідство [9; 10].
Не оминула така тенденція і близьке
закордоння, що підтверджує робота
підрозділу «К» Білорусі, яким за
2008–2009 роки було виявлено 9 між-
народних злочинних організацій, що
діяли у сфері високих технологій. До
їхнього складу входили представники
Білорусі, Молдови, Росії, Великої Бри-
танії [11].У 2008 р.у Франції було ареш-
товано 22 юнака, підозрюваних у ство-
ренні міжнародного злочинного угру-
повання у сфері несанкціонованого
доступу до комп’ютерів, їхніх систем і
мереж.Але кількість членів цієї групи,
за попередніми даними слідства, може
сягнути 90 осіб [12]. Крім того, зло-
чинці активно об’єднуються у групи
безпосередньо в інформаційному сере-
довищі. Як приклад можна навести
новий Інтернет-ресурс JustHackIt,
метою якого є об’єднання зусиль зло-
чинців у галузі інформаційних техно-
логій для спільної реалізації проти-
правних посягань. Особа, що зареєст-
рувалася на сайті, може залишити
свою стислу біографію, проекти, над
якими працювала, опис знань, умінь 
і навичок, а також викласти певну
ідею, для реалізації якої набрати від-
повідну команду [13].

Слід також зважати на те, що згідно
з Постанови ПВС України від 23 груд-
ня 2005 р. № 13, у кваліфікації злочи-
нів, учинених організованою групою
або злочинною організацією, необхід-
но дотримуватися положень ч. 1 ст. 30
КК про умови відповідальності орга-
нізаторів та учасників таких об’єднань,
враховуючи при цьому, що зазначені
умови є неоднаковими і залежать від
того, у складі якого об’єднання особа
вчиняла злочини,– організованої гру-
пи чи злочинної організації. Якщо в
першому випадку відповідальність
настає тільки за злочинні дії осіб, які
зорганізувалися, то в другому – і за
саму організацію для злочинної діяль-

ності, тобто злочинами визнаються 
і створення злочинної організації та 
(або) вступ до неї, безвідносно до
того, чи розпочали її учасники вчиню-
вати конкретні злочини. Тому злочи-
ни, вчинені у складі злочинної організа-
ції, належить самостійно кваліфікувати
за відповідними нормами за сукупні-
стю з нормою, яка передбачає відпо-
відальність за створення такої органі-
зації, участь у ній чи у вчинюваних нею
злочинах.

Виходячи з викладеного доцільно
доповнити статті 361, 361-1, 361-2, 362,
363-1 КК України відповідною части-
ною, в якій установити кримінальну
відповідальність за вчинення діянь ор-
ганізованою групою. Злочини цієї
категорії, вчинені у складі злочинної
організації, слід кваліфікувати за су-
купністю відповідної статті Розділу XVI
та ст. 255 КК України. Отже, особ-
ливості кваліфікації злочинів із
застосуванням засобів комп’ютерної
техніки, що вчиняються групою осіб,
полягатимуть у відмежуванні проти-
правних посягань, учинених одноосо-
бово, від кримінальних правопорушень,
скоєних за попередньою змовою гру-
пою осіб, а також від учинених органі-
зованою групою або злочинною орга-
нізацією, що на законодавчому рівні
повинно знайти закріплення у вигля-
ді кваліфікованих складів відповід-
них правопорушень, а на правозасто-
совному – у кваліфікації діянь за
сукупністю. Це допоможе у процесі
кваліфікації відмежувати склади зло-
чинів із застосуванням засобів комп’ю-
терної техніки, які характеризуються
підвищеною суспільною небезпекою,
що може стати особливо актуальним
у світлі останніх глобалізаційних тен-
денцій та переходу інформаційної
злочинності на новий рівень, якому
властиве не лише об’єднання право-
порушників у групи, а й формування
повноцінного комп’ютерного злочин-
ного співтовариства.
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Міхайліна Т. В. Особливості кваліфікації злочинів з використанням засобів
комп’ютерної техніки, що вчиняються групою осіб

Статтю присвячено особливостям кваліфікації злочинів із використанням
засобів комп’ютерної техніки, що вчиняються групою осіб. Проаналізовано ква-
ліфікаційні ознаки, встановлені КК України стосовно злочинів із використанням
засобів комп’ютерної техніки, а саме: вчинення за попередньою змовою групою
осіб. Запропоновано розширення кваліфікаційних ознак за рахунок визнання
можливості скоєння таких дій у складі організованої групи чи злочинної орга-
нізації.

Ключові слова: кваліфікація, групові злочини, організована злочинність, попе-
редня змова, група осіб, злочинна організація, засоби комп’ютерної техніки.

Михайлина Т. В. Особенности квалификации преступлений с использованием
компьютерной техники, которые осуществляются группой лиц

Статья посвящена особенностям квалификации преступлений с использова-
нием средств компьютерной техники, совершенных группой лиц. Проанализи-
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рованы квалифицирующие признаки, установленные УК Украины в отношении
преступлений с использованием средств компьютерной техники, а именно: совер-
шение по предварительному сговору группой лиц. Предлагается расширить квали-
фицирующие признаки за счет признания возможности совершения таких дей-
ствий в составе организованной группы или преступной организации.

Ключевые слова: квалификация, групповые преступления, организованная
преступность, предварительный сговор, группа лиц, преступная организация, сред-
ства компьютерной техники.

Mikhailina T. The features of determination of crimes committed by a group of 
people using the means of computer technologies

The article is devoted to the determination of crimes committed by a group of peo-
ple using the means of computer technologies. The determining features, stated by the
Criminal Code of Ukraine in relation to crimes committed using the means of compu-
ter technologies, have been analysed. These include commitment by a group of people
by previous conspiracy. It is offered to extend the determining features by admitting the
possibility to commit such activities as part of an organized group or a criminal organi-
zation.

Key words: determination, group crimes, organized crime, previous conspiracy,
a group of people, criminal organization, the means of computer technologies.


