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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація. Реформування кримінального процесу України в напрямі введення електрон
ного кримінального провадження (ЕКП) є об’єктивно необхідним в умовах динамічної інфор
матизації всіх сфер життя суспільства. Сучасна практика кримінального провадження 
засвідчує наявність тенденції щодо активного застосування інноваційного інструмента
рію – спеціалізованого програмного забезпечення у формі електронних кримінальних проце
суальних правореалізаційних засобів (ЕКППЗ), до яких належать: автоматизована система 
документообігу суду, Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР), Єдиний реєстр адвока
тів України, Єдиний державний реєстр судових рішень тощо. До кожного з наведених засобів 
висуваються окремі, не завжди достатні, вимоги щодо захисту інформації.

Метою статті є дослідження електронного кримінального провадження в правово
му, адміністративному (організаційному) й технічному аспектах.

У статті визначено дефініцію “інформаційна безпека електронного кримінального про
вадження”. Вказано, що інформаційну безпеку (ІБ) ЕКП в сучасних реаліях необхідно розгля
дати в трьох аспектах: правовому, організаційному (адміністративному) й технічному. 
Обґрунтовано, що правовий аспект ІБ ЕКП включає такі заходи, як: гарантування сталості 
функціонування ЕКП та його інструментарію, забезпечення нормативно визначеного фор
мату захисту інтегрованої інформаційнотелекомунікаційної системи (ІІТС) ЕКП відповід
но до її правової природи (як об’єкта критичної інформаційної інфраструктури), правовий 
захист інформації в системі шляхом її експлуатації відповідно до вимог національного й 
міжнародного законодавства, встановлення відповідальності за незаконні дії як з ІІТС ЕКП, 
так і з даними, що в ній зберігаються (обробляються тощо). Зазначено, що адміністратив
ний (організаційний) аспект ІБ ЕКП передбачає заходи захисту апаратного забезпечення та 
заходи захисту інформації. Аргументовано, що власником ІІТС ЕКП має стати Генеральна 
прокуратура України. Щодо захисту інформації ІІТС ЕКП в досліджуваному аспекті обґрун
товано: визначення володільцем інформації ІІТС ЕКП держателя електронної системи, 
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тобто Генеральну прокуратуру України; поділ інформації ІІТС ЕКП, що підлягає захисту, на 
три категорії: конфіденційну, технологічну та відкриту; визначення їх ролі в електронній 
системі (адміністративні та експлуатаційні) для ефективного розмежування повнова
жень суб’єктів ЕКП в частині доступу до його ресурсів. Вказано, що технічний аспект ІБ ЕКП 
включає заходи захисту апаратного забезпечення та заходи захисту інформації.

Встановлено, що для забезпечення технічного захисту інформації ІІТС ЕКП необхідно роз
робити програмний модуль “Система інформаційної безпеки”. 

Ключові слова: електронне кримінальне провадження; інформаційна безпека; об’єкт 
критичної інформаційної інфраструктури; захист.

Реформування кримінального процесу України в напрямі введення елек-
тронного кримінального провадження є об’єктивно необхідним в умовах 
динамічної інформатизації всіх сфер життя суспільства. Сучасна практика 
кримінального провадження засвідчує наявність тенденції щодо активного 
застосування інноваційного інструментарію – спеціалізованого програмно-
го забезпечення у формі електронних кримінальних процесуальних право-
реалізаційних засобів. Сьогодні це: автоматизована система документообігу 
суду, Єдиний реєстр досудових розслідувань, Єдиний реєстр адвокатів Укра-
їни, Єдиний державний реєстр судових рішень тощо. До кожного із зазначе-
них засобів з урахуванням процесуального статусу та характеру інформації, 
що ним обробляється або/та накопичується, аналізується тощо, висувають-
ся окремі, не завжди достатні вимоги щодо захисту інформації.

Своєю чергою, правореалізаційне інформаційне середовище ЕКП, як вбача-
ється з аналізу його теоретичних положень, утворюватиме електронна сис-
тема, сформована на основі ЄРДР, що крім виконання базових функцій щодо 
роботи з електронними даними забезпечуватиме телекомунікацію суб’єктів 
кримінального провадження. Разом з тим ЕКП передбачає взаємодію з елек-
тронними системами органів кримінальної юстиції, державними реєстра-
ми та базами даних, зовнішніми інформаційними ресурсами обміну даними 
тощо, що потребує наявності такої властивості його інструменту (ЕКППЗ), як 
інтероперабельність. Таким чином, створення інструменту ЕКП передбачає 
перетворення ЄРДР в інформаційно-телекомунікаційну систему та її інтегра-
цію з інформаційно-аналітичними системами органів кримінальної юстиції. 
Це обумовлює таку форму інструменту ЕКП, як інтегрована інформаційно-
телекомунікаційна система (ІІТС). Вона потенційно стане стратегічним ін-
струментом комунікації, правореалізації та фіксації кримінального прова-
дження, процесуально обов’язковою для професійних суб’єктів криміналь-
ного провадження, тому й вимоги до забезпечення її безпеки значно вищі. 
Більше того, процесуальний статус ЕКППЗ передбачає наявність ризику  
дезорганізації роботи органів кримінальної юстиції при нестабільному 
функціонуванні апаратного забезпечення ІІТС, що обумовлює необхідність 
захисту відповідного інформаційного ресурсу як об’єкта критичної інформа-
ційної інфраструктури.

Враховуючи зазначене, постає потреба в комплексному забезпеченні 
 інформаційної безпеки ЕКП, що зумовлює актуальність дослідження цього 
 питання. 
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Питання ЕКП є новим для науки кримінального процесу. Впродовж остан-
ніх років воно є предметом аналізу вітчизняних науковців, з яких варто від-
значити А. Столітнього. 

Метою статті є дослідження електронного кримінального прова-
дження в правовому, адміністративному (організаційному) й технічному ас-
пектах.

З розвитком науково-технічного прогресу ефективність та безпека функ-
ціонування різних сфер сучасного життя дедалі більше залежить від забез-
печення ІБ. Зазначене особливо актуально з огляду на інноваційне вдоскона-
лення кримінального процесу України, що відображено в положеннях: Стра-
тегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститу-
тів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 
2015 року № 276/2015, де вбачається чітка тенденція до розширення елек-
тронного сегмента кримінального провадження (абзац 7 п. 5.4; абзац 8 п. 5.4; 
абзац 9 п. 5.6; абзац 3 п. 5.121; наказу Генерального прокурора України від 
13 березня 2018 року № 41, на підставі якого утворено робочу групу з роз-
робки заходів щодо запровадження ЕКП2, тощо. Однак стан розвитку елек-
тронної складової кримінального провадження не відповідає вимогам сучас-
ного інформаційного суспільства, що зумовлює його комплексне реформу-
вання для переходу до ЕКП.

Вважаємо слушним визначення А. Столітнього, що ЕКП – це:

<…> режим кримінальної процесуальної діяльності, заснований на композиційних 
алгоритмах автоматизованих кримінальних процесуальних процедур, здійснюва-
ний суб’єктами в електронному форматі та зафіксований у офіційному електронному 
процесуальному документі3.

Згідно з п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про національну безпеку України” 
правоохоронні органи входять до сектору безпеки і оборони, відтак їх ефек-
тивне функціонування є складовою забезпечення національної безпеки. За-
провадження ЕКП спрямоване на належне функціонування правоохоронних 
органів та системи кримінальної юстиції загалом, що безпосередньо впливає 
на стан криміногенної ситуації в державі, ефективність забезпечення право-
порядку, швидкість розслідування і судового розгляду, відтак є одним з еле-
ментів забезпечення національної безпеки. 

При цьому ‘ІБ характеризується як інформаційний компонент національ-
ної безпеки у співвідношенні “частина – ціле”’4, що справедливо з урахуван-
ням розмежування, наведеного в ч. 4 ст. 3 Закону України “Про національну 

1 Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–
2020 роки, схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015. URL: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 (дата звернення: 22.06.2018).

2 Про утворення робочої групи з розробки заходів щодо запровадження електронного кримі-
нального провадження: наказ Генерального прокурора України від 13 березня 2018 року № 41. URL: 
https://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=204339 (дата 
звернення: 22.06.2018).

3 А Столітній, ‘Електронне кримінальне провадження на досудовому розслідуванні’ (дис д-ра 
юрид наук, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 2018).

4 С Ковтун, Інформаційна безпека (ХНЕУ 2009).
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безпеку України”. Разом з тим у цій нормі кібербезпеку виокремлено як само-
стійну складову5. Проте з огляду на характер ЕКП, яке здійснюється в циф-
ровому комунікативному середовищі, вважаємо, що такий підхід не варто 
застосовувати, адже кібербезпека ЕКП, на нашу думку, є складовою його ІБ.

Отже, поняття “інформаційна безпека електронного кримінального прова
дження” варто визначити як стан захищеності інформаційного середовища 
електронного кримінального провадження (апаратного і програмного сег-
ментів та суб’єктів кримінального провадження), що забезпечує його функ-
ціонування, формування, використання і розвиток для ефективного вико-
нання завдань кримінального провадження.

Інформаційну безпеку ЕКП в сучасних реаліях необхідно розглядати у 
трьох аспектах – правовому, організаційному (адміністративному) й техніч-
ному.

1. Правовий аспект ІБ ЕКП. Забезпечення захищеності інформаційного 
середовища ЕКП у цьому аспекті насамперед потребує гарантування ста
лості функціонування ЕКП та його інструментарію шляхом їх регулюван-
ня нормативно- правовим актом такого формату, що виключає адміністра-
тивний вплив на кримінальний процес та електронну систему (наприклад, 
шляхом внесення змін до відомчих документів). Зазначене передбачає: за-
кріплення в Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК України) 
процесуального статусу й порядку функціонування інструменту ЕКП, а та-
кож електронного формату кримінальної процесуальної діяльності як пріо-
ритетного стосовно паперового.

Також потребує нормативного визначення формат захисту ІІТС ЕКП від
повідно до її правової природи. Органи кримінальної юстиції згідно з абза-
цом 16 ст. 1 Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України” належать до об’єктів критичної інфраструктури, адже є установа-
ми, чия діяльність безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/
або наданням послуг, що мають велике значення для безпеки населення та 
порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан 
національної безпеки і оборони України. Відтак ІІТС ЕКП згідно з абзацом 20 
ст. 1 Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” 
‘є об’єктом критичної інформаційної інфраструктури – комунікаційною сис-
темою об’єкта критичної інфраструктури, кібератака на яку безпосередньо 
вплине на стале функціонування такого об’єкта критичної інфраструктури’6.

Враховуючи положення п. 9 розділу 3 Концепції створення державної сис-
теми захисту критичної інфраструктури, де визначено необхідність розроб-
лення переліку об’єктів критичної інфраструктури7, для забезпечення ІБ 
ЕКП в досліджуваному аспекті необхідно долучення до вказаного переліку 

5 Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 22.06.2018).

6 Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовтня 2017 року 
№ 2163-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 22.06.2018).

7 Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури, схвалена розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 1009-р. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1009-2017-%D1%80 (дата звернення: 22.06.2018).
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держателя ІІТС ЕКП, що надасть їй статусу об’єкта критичної інформаційної 
інфраструктури, а відтак нормативно визначеного формату захисту відпо-
відно до її правової природи.

Правовий захист інформації в системі є невіддільною складовою досліджу-
ваного аспекту ІБ ЕКП. Згідно з абзацом 7 ст. 1 Закону України “Про захист ін-
формації в інформаційно-телекомунікаційних системах” ‘захист інформації 
в системі – діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям 
щодо інформації в системі’8. Вказане визначає предметну спрямованість та-
кого захисту: 

Правова форма захисту інформації – це захист інформації, який базується на вико-
ристанні статей Конституції і законів держави, положень цивільного і кримінального 
кодексів та інших нормативно-правових документів у галузі інформатики, інформа-
ційних відносин та захисту інформації. Вона регламентує права і обов’язки суб’єктів 
інформаційних відносин, правовий статус органів, технічних засобів і способів за-
хисту інформації і є базою для створення морально-етичних норм у сфері захисту 
 інформації9.

Вказане обумовлює врахування положень законів України “Про Державну 
службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”10, “Про держав-
ну таємницю”11, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах”12, “Про захист персональних даних”13, “Про інформацію”14, “Про на-
ціональну безпеку України”15, “Про основні засади забезпечення кібербезпе-
ки України”16; КПК України17, нормативно-правових актів щодо закріплення 
статусу та переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури тощо.

Захист інформації та електронних інформаційних систем органів кри-
мінальної юстиції потребує також врахування деяких актів Європейського 
Союзу (ЄС) та Ради Європи, зокрема: Конвенції Ради Європи про кіберзло-
чинність (Будапештська конвенція) від 23 листопада 2001 року18, Висновків 

8 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5 липня 
1994 року № 80/94-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 (дата звер-
нення: 22.06.2018).

9 В Домарев, Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты 
(ТИД “ДС” 2001).

10 Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 
23 лютого 2006 року № 3475-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15 (дата звернення: 
22.06.2018).

11 Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата звернення: 22.06.2018).

12 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
13 Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297VI. URL: http://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення: 22.06.2018).
14 Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: http://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/2657-12 (дата звернення: 22.06.2018).
15 Про національну безпеку України: Закон України (н 5).
16 Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України (н 6).
17 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 22.06.2018).
18 Council of Europe Convention on Cybercrime (the Budapest Convention) Council of the European 

Union (23 November 2001) <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/
dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf> accessed 23 June 2018.
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Ради ЄС з питань правосуддя та внутрішніх справ з питань поліпшення кри-
мінального правосуддя в кіберпросторі від 9 червня 2016 року19, Законодав-
чої пропозиції щодо доступу до електронних доказів у кримінальних прова-
дженнях від 3 серпня 2017 року (Європейська комісія)20, Пропозиції стосовно 
Постанови Європейського Парламенту та Ради ЄС про Європейське розпоря-
дження щодо поширення та зберігання електронних доказів у кримінальних 
провадженнях від 17 квітня 2018 року21.

Ще однією складовою правового аспекту ІБ ЕКП є встановлення відпові
дальності за незаконні дії як з ІІТС ЕКП, так і з її даними. У Кримінальному 
кодексі України передбачена відповідальність за незаконні дії з ІІТС ЕКП та з 
даними, що в ній зберігаються (обробляються тощо), якщо, наприклад, буде 
виявлено: несанкціоноване втручання в роботу ІІТС ЕКП (ст. 361); несанк-
ціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 
зберігається в ІІТС ЕКП (ст. 3612); несанкціоновані дії з інформацією, яка об-
роблюється в ІІТС ЕКП або зберігається в ній, вчинені особою, яка має пра-
во доступу до ІІТС ЕКП (ст. 362); порушення правил експлуатації ІІТС ЕКП 
або порядку чи правил захисту інформації, яка в ній оброблюється (ст. 363); 
службове підроблення в частині внесення неправдивих відомостей до ІІТС 
ЕКП (ст. 366 КК України22).

Отже, правовий аспект ІБ ЕКП включає такі заходи, як: гарантування 
сталості функціонування ЕКП та його інструментарію, забезпечення нор-
мативно визначеного формату захисту ІІТС ЕКП відповідно до її правової 
природи (як об’єкта критичної інформаційної інфраструктури), правовий 
захист інформації в системі шляхом її експлуатації відповідно до вимог на-
ціонального й міжнародного законодавства, встановлення відповідальнос-
ті за незаконні дії як з ІІТС ЕКП, так і з даними, що в ній зберігаються (об-
робляються тощо).

Щодо адміністративного (організаційного) та технічного аспектів ІБ 
ЕКП зазначимо, що їх основні положення має визначати комплексна систе
ма захисту інформації (КСЗІ). Відповідно до абзацу 11 ст. 1 Закону Украї-
ни “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” 
‘КСЗІ – взаємопов’язана сукупність організаційних та інженерно-техніч-
них заходів, засобів і методів захисту інформації’23. Створення КСЗІ здій-
снюється згідно з Порядком проведення робіт із створення комплексної 

19 Conclusions of Justice and Home Affairs Council on Improving Criminal Justice in Cyberspace Council 
of the European Union (9 June 2016) <http://www.consilium.europa.eu/media/24300/cyberspace-en.pdf> 
accessed 23 June 2018.

20 Legislative Proposal on Access to Electronic Evidence in Criminal Investigations, Inception Impact 
Assessment European Commission (3 August 2017) <https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/b2f853ff-7868-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en> accessed 23 June 2018.

21 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production 
and Preservation Orders for Electronic Evidence in Criminal Matters European Commission (17 April 2018) 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1524129181403&uri=COM:2018:225:FIN> 
accessed 23 June 2018.

22  Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 22.06.2018). 

23 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
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системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі 
(НД ТЗІ 3.70032005)24. Сьогодні для забезпечення роботи ЄРДР розроблено 
та затверджено КСЗІ. Форма інструменту ЕКП у виді ІІТС передбачає фор-
мування КСЗІ ІІТС ЕКП на підставі п. 5.11 наведеного вище НД ТЗІ, за мо-
дульним принципом (одним з таких модулів стане КСЗІ ЄРДР). Враховуючи 
зазначене, зосередимо увагу на деяких положеннях визначених аспектів, 
що є специфічними для ЕКП.

2. Адміністративний (організаційний) аспект ІБ ЕКП включає адміністра-
тивні (організаційні) заходи захисту апаратного забезпечення ІІТС ЕКП та 
адміністративні (організаційні) заходи захисту інформації ІІТС ЕКП.

Адміністративні (організаційні) заходи захисту апаратного забезпечення 
ІІТС ЕКП визначено КСЗІ. Разом з тим у цьому аспекті захист системи необхід-
но здійснювати з урахуванням процесуального статусу суб’єктів криміналь-
ного провадження, зокрема в частині визначення керівного суб’єкта щодо 
даного процесу. Відповідно до абзацу 5 ст. 1 Закону України “Про захист ін-
формації в інформаційно-телекомунікаційних системах” ‘власник системи – 
фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему’25. 
Стосовно ІІТС ЕКП власника системи необхідно визначити як її держателя, 
чиї функції з огляду на особливості кримінальної процесуальної діяльності 
та визначену КПК України виключну й керівну роль прокурора у проваджен-
ні має здійснювати Генеральна прокуратура України.

Щодо захисту інформації ІІТС ЕКП в досліджуваному аспекті варто зазна-
чити, що відповідно до п. 6.1 ДСТУ 3396.1-96 “Захист інформації. Технічний 
захист інформації. Порядок проведення робіт”: 

<…> організаційні заходи захисту інформації – це комплекс адміністративних та об-
межувальних заходів, спрямованих на оперативне вирішення задач захисту шляхом 
регламентації діяльності персоналу і порядку функціонування засобів (систем) за-
безпечення інформаційної діяльності та засобів (систем) забезпечення технічного 
захисту інформації26. 

Процес розроблення і реалізації організаційних заходів захисту інформації 
визначено в п. 6.2 вказаного документа. У ДСТУ 3396.1-96 регулюються за-
гальні положення відповідного процесу, однак правова природа ЕКП потре-
бує доповнення.

Згідно з абзацом 4 ст. 1 Закону України “Про захист інформації в 
інформаційно- телекомунікаційних системах” ‘володілець інформації – фізич-
на або юридична особа, якій належать права на інформацію’27. Володільцем 

24 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в 
інформаційно- телекомунікаційній системі, затверджений наказом Департаменту спеціальних теле-
комунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 8 листопада 2005 року 
№ 125. URL: http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=9082A42798BC
38188D392292242BFBA2?showHidden=1&art_id=102232&cat_id=46556&ctime=1344503967308 (дата 
звернення: 22.06.2018).

25 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
26 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96. 

URL: http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=38911&cat_id=38836 (дата 
звернення: 22.06.2018).

27 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
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інформації ІІТС ЕКП необхідно визначити держателя електронної системи, 
тобто Генеральну прокуратуру України.

Інформація ІІТС ЕКП, що підлягає захисту, поділяється на три категорії: 
конфіденційна (персональні дані реєстраторів та користувачів ІІТС ЕКП, які 
оброб ляються у інформаційно-телекомунікаційній системі кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг та передаються при взаємодії з ІІТС 
ЕКП); технологічна (дані, що описують налаштування програмно- технічних 
засобів ІІТС ЕКП, права його реєстраторів та користувачів, атрибути досту-
пу, відомості про події, які генеруються програмно-технічними засобами 
елект ронної системи); відкрита (дані, що містять статистичну інформацію, 
нормативно- правове забезпечення діяльності Генеральної прокуратури 
України, іншу інформацію, яка не потребує захисту від несанкціонованого 
ознайомлення сторонніми особами, а також публічну інформацію, яка знахо-
диться у володінні Генеральної прокуратури України, що не належить до ін-
формації з обмеженим доступом). Стосовно всіх категорій інформації забезпе-
чуються вимоги щодо збереження її цілісності, доступності та спостережності 
дій суб’єктів, а стосовно першої та другої категорій – вимога  конфіденційності.

У абзаці 12 ст. 1 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах” зазначено: ‘користувач інформації в системі – 
фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку 
отримала право доступу до інформації в системі’28. Користувачами інформа-
ції ІІТС ЕКП необхідно визначити суб’єктів кримінального провадження в 
частині відомостей, на доступ до яких вони мають право відповідно до по-
сади та/або процесуального статусу, наданих повноважень.

Ефективне розмежування повноважень суб’єктів ЕКП в частині доступу до 
його ресурсів обумовлює визначення їх ролей в електронній системі, що по-
діляються на:

– адміністративні ролі, до цієї групи належать: адміністратор безпеки – 
забезпечує захищеність ресурсів ІТС, надання доступу користувачам до ре-
сурсів згідно з їх повноваженнями, контроль за виконанням користувачами 
та іншими адміністраторами вимог політики безпеки; адміністратор мере
жевих сервісів – налаштовує та обслуговує операційні системи активного ме-
режевого обладнання, створює резервні копії та відновлює функціонування 
цього обладнання; системний адміністратор – інсталює, налаштовує та об-
слуговує операційні системи серверів, встановлює на них програмне забез-
печення; адміністратор баз даних – інсталює, налаштовує та обслуговує сис-
теми керування базами даних, розгортає та обслуговує бази даних ІІТС ЕКП;

– експлуатаційні ролі, до цієї групи належать: «Слідчий» (процесуальний 
функціонал); «Прокурор» (процесуальний функціонал); «Керівник ОДР» (про-
цесуальний та аналітичний функціонал, функції моніторингу); «Керівник 
прокуратури» (процесуальний (найширший порівняно з іншими ролями) та 
аналітичний функціонал, функції моніторингу); «Аналітик ОДР» (аналітич-
ний функціонал та функції моніторингу); «Аналітик прокуратури» (аналі-
тичний функціонал та функції моніторингу).

28 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
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Для забезпечення належного рівня безперервного функціонування елек-
тронної системи та захисту інформації можливо суміщення двох або більше 
адміністративних ролей, виняток становить адміністратор безпеки. Проте 
суміщення адміністративних та експлуатаційних ролей заборонено.

3. Технічний аспект ІБ ЕКП включає інженерно-технічні заходи захисту 
апаратного забезпечення ІІТС ЕКП та технічні заходи захисту інформації ІІТС 
ЕКП. Інженерно-технічні заходи захисту апаратного забезпечення ІІТС ЕКП 
визначено КСЗІ. Щодо технічних заходів захисту інформації ІІТС ЕКП зазна-
чимо, що особливості електронного формату кримінальної процесуальної 
діяльності обумовлюють необхідність визначення особливостей для забез-
печення цього завдання.

Відповідно до абзацу 19 ст. 1 Закону України “Про захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах”: 

технічний захист інформації – вид захисту інформації, спрямований на забезпечен-
ня за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів 
унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності 
та режиму доступу до інформації29.

Для забезпечення технічного захисту інформації ІІТС ЕКП передбачено 
розроблення програмного модуля (як складової software) “Система інфор-
маційної безпеки”, ключовими функціями якого є: автентифікація суб’єктів; 
авторизація суб’єктів; надання доступу до ІІТС ЕКП з урахуванням повнова-
жень суб’єктів; журналювання та аналіз дій суб’єктів (в тому числі суміжних 
систем).

З огляду на функціональність систему інформаційної безпеки ІІТС ЕКП 
можна поділити на такі складові:

1) підсистема кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Ква-
ліфікований надавач електронних довірчих послуг має власну інформаційно- 
телекомунікаційну систему, яка взаємодіє із ІІТС ЕКП. Він призначений для 
забезпечення суб’єктів ЕКП засобами автентифікації та послугами кваліфіко-
ваного електронного підпису (КЕП). Для інформаційно-телекомунікаційної 
системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг створюєть-
ся окрема КСЗІ;

2) підсистема управління повноваженнями суб’єктів (ПУПС) призначена 
для вирішення завдань автоматизації обслуговування користувачів КЕП 
(суб’єктів ЕКП). Вона виконує завдання щодо: накопичення персональних да-
них кінцевих користувачів КЕП; структурованого зберігання організаційної 
та штатної структури органів кримінальної юстиції; автоматизації підготов-
ки даних для випуску сертифікатів КЕП кінцевих користувачів КЕП; автома-
тизації обліку ключових носіїв користувачів КЕП; а також додатково забезпе
чує: облік і управління функціональними “ролями”, включаючи їх прив’язку 
до організацій і призначення кінцевим користувачам КЕП; оперативний об-
лік і управління повноваженнями; можливість введення, перегляду та зміни 
кодів підрозділів, специфічних для ІІТС ЕКП; можливість “прив’язки” підроз-

29 Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України (н 8).
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ділів до адміністративно-територіальних одиниць України; вивантаження 
штатно- організаційної структури та актуальної інформації про посадових 
осіб (користувачів КЕП) органів кримінальної юстиції безпосередньо в ІІТС 
ЕКП; автоматичне формування та встановлення в запити на сертифікацію 
спеціалізованих атрибутів користувачів КЕП, специфічних для ІІТС ЕКП.

До складу ПУПС входять три компоненти: а) серверне програмне забезпе-
чення комплексу ПУПС, яке відповідає за накопичення даних та надання сер-
вісів як зовнішнім системам (ІІТС ЕКП), так і операторам системи; б) єдине 
програмне забезпечення співробітника кваліфікованого надавача електрон-
них довірчих послуг; в) програмне забезпечення для самостійної підготовки 
персональних даних потенційними користувачами КЕП;

3) підсистема журналювання та аналізу дій суб’єктів, що забезпечувати-
ме фіксацію дій суб’єктів ЕКП, надаватиме уповноваженим суб’єктам можли-
вість їх аналізу, в тому числі автоматизованого.

Таким чином, захист інформації під час використання електронних техно-
логій у кримінальній юстиції сьогодні виокремлюється як самостійний ін-
ститут, а також як складова процесуальної діяльності. Він потребує додатко-
вого дослідження, правового визначення та законодавчого закріплення.
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INFORMATION SECURITY OF THE ELECTRONIC CRIMINAL CASE 
OF UKRAINE

Abstract. In this article, we investigate the reform of Ukraine’s criminal process towards the 
introduction of electronic criminal case, which is objectively necessary in the conditions of dynamic 
informatization of all spheres of society’s life. We are witnessing the tendency of the actively use the 
innovative tools. This tendency confirmed by the modern practice of criminal proceedings. Innovative 
tools are the specialized software in the form of the electronic criminal procedural rightrealization 
instrument, such as the automated system of document circulation in the courts, the Unified register 
of pretrial investigations, the Unified register of advocates of Ukraine, the Unified state register of 
court decisions, etc. These electronic means have information protection requirements, but these 
requirements are not sufficient.

The purpose of this article is the study of electronic criminal case in three aspects: legal, 
administrative (organizational) and technical.

In this article, we created the definition “information security of electronic criminal proceedings”. We 
consider the information security of the electronic criminal case in three respects: legal, organizational 
(administrative) and technical. In the study, we substantiated the legal aspect of the information security 
of the electronic criminal case. This aspect includes the following measures: ensuring the continuity of 
the functioning of the electronic criminal case and its tools; provision of a standardized format for the 
protection of the integrated information and telecommunication system of the electronic criminal case  
in accordance with its legal nature (as the object of critical information infrastructure); legal protection 
of the information in the system through its exploitation in accordance with the requirements of national 
and international law; the establishment of liability for unlawful actions, both with of the integrated 
information and telecommunication system  of the electronic criminal case, and with the data stored in 
it (processed, etc.). In the article, we note the administrative (organizational) aspect of the information 
security of the electronic criminal case includes hardware security measures and information security 
measures. We argue the Prosecutor General’s Office of Ukraine should be the owner of the integrated 
information and telecommunication system of the electronic criminal case. We substantiate the 
following theses of protections information in the integrated information and telecommunication 
system of the electronic criminal case: identification users of the information of integrated information 
and telecommunication system of the electronic criminal case by the holder of the electronic system – 
the Prosecutor General’s Office of Ukraine; the division of information of the integrated information 
and telecommunication system of the electronic criminal case, which must be protected, into three 
categories: confidential, technological and open; definition of the role of information in the electronic 
system (administrative and operational) for the separation powers of the electronic criminal case users. 
We also point the technical aspect of the information security of the electronic criminal case includes 
hardware protection measures and information security measures.

In the article, we propose to develop the program module “Information Security System” for 
provide technical protection of the information of the integrated information and telecommunication 
system of the electronic criminal case. 

Keywords: electronic criminal case; information security; object of the critical information 
infrastructure; protection.


