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ВИКОРИСТАННЯ АНТИВІРУСНИХ ПРОГРАМ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

Розглянуто загальні принципи роботи антивірусних програм, висвітлено переваги та 
недоліки застосування антивірусів під час проведення судових експертиз шкідливих про-
грамних засобів. На підставі аналізу недоліків та переваг надано пропозиції щодо юридич-
них та технічних аспектів процедури застосування антивірусів під час проведення судово- 
експертних досліджень.

Ключові слова: кіберзлочин; шкідливий програмний засіб; антивірус; судова експертиза.

Постановка проблеми. Із розвитком інформаційних технологій та їх 
інтеграцією у більшість сфер суспільного життя з’явились і нові види зло-
чинів – так звані кіберзлочини. Судово-експертна практика свідчить, що 
найчастіше знаряддям кіберзлочинців є шкідливі програмні засоби (ШПЗ). 
Експертиза ШПЗ є одним із ключових елементів у розслідуванні такого роду 
правопорушень. Водночас досі не вироблена методологія судово-експертних 
досліджень шкідливих програм, і це ще більше ускладнює їх проведення. За-
звичай кожен експерт використовує власні знання та по-своєму бачить ал-
горитм дослідження, оскільки єдиного підходу не існує. Одним із найбільш 
доступних методів судово-експертного дослідження ШПЗ є перевірка дослі-
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джуваної програми за допомогою антивірусу. Проте залишається дискусій-
ним питання щодо можливості визначення досліджуваної програми як ШПЗ, 
спираючись виключно на результати антивірусного сканування. 

Ще одна проблема пов’язана з винятковою складністю вказаного виду до-
сліджень. По-перше, експертиза ШПЗ є комплексною та потребує залучен-
ня експертів із спеціальностей 10.9 («Дослідження комп’ютерної техніки та 
програмних продуктів») та 10.17 («Дослідження телекомунікаційних систем 
(обладнання) та засобів») [1]. Це пояснюється тим, що експерту необхідно 
дослідити не лише функціонування ШПЗ на ураженому комп’ютері, а й шля-
хи поширення ШПЗ через мережу та зв’язок з центром управління, звідки 
здійснюється віддалене керування шкідливою програмою. По-друге, зазви-
чай в експерта, який отримав кваліфікацію судового експерта за зазначени-
ми вище спеціальностями, немає достатньо повних знань для проведення 
експертизи шкідливих програмних засобів. Натомість такими знаннями во-
лодіють фахівці антивірусних лабораторій. Однак, оскільки комп’ютерно-
технічна та телекомунікаційна експертизи можуть проводитись лише у дер-
жавних спеціалізованих установах [1], відповідно до чинного законодавства 
неможливо залучити кваліфікованого фахівця з антивірусної лабораторії до 
проведення судової експертизи ШПЗ як експерта.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різним аспектам протидії 
кіберзлочинності, зокрема тим, що пов’язані з використанням злочинцями 
шкідливих програмних засобів, присвятили свої роботи Д.С. Азаров, П.Д. Бі-
ленчук, А.С. Білоусов, В.М. Бутузов, В.О. Вітюк, О.П. Войтович, В.Д. Гавлов-
ський, Ю.В. Гаврилін, В.О. Голубєв, С.М. Гусаров, В.А. Каплун, М.В. Карчевський, 
Н.С. Козак, В.В. Крилов, С.А. Кузьмін, А.А. Музика, Л.П. Паламарчук, Д.В. Паш-
нєв, Н.А. Розенфельд, М.В. Рудик, Л.М. Соловйов, Т.Л. Тропіна, В.С. Цимбалюк, 
О.М. Черкун, В.П. Шеломенцев та інші вчені. Разом з тим методологія судово-
експертного дослідження шкідливих програмних засобів досі залишається 
недостатньо розробленою, у тому числі й окремі її проблемні питання, на-
приклад, використання антивірусного програмного забезпечення під час 
експертизи ШПЗ.

Метою статті є аналіз переваг та недоліків використання антивірус-
них програм під час судово-експертного дослідження шкідливих програмних 
засобів, визначення на його основі найбільш оптимального варіанта вико-
ристання антивірусів під час проведення зазначених експертиз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із методів, які за-
стосовуються під час проведення судових експертиз шкідливих програм-
них засобів, є сканування за допомогою антивірусних програм. Застосуван-
ня  антивірусів як один з методів дослідження ШПЗ рекомендується в низці 
джерел [2; 3]. 

Для виявлення шкідливих програмних засобів використовують декілька 
антивірусних технологій [4], які поділяються на дві основні групи залежно 
від того, для нейтралізації якої загрози (відомої чи невідомої) вони застосо-
вуються: реактивні та проактивні. 
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Реактивний захист – це захист від відомих загроз із використанням знань 
про ділянки коду й інші унікальні особливості існуючих шкідливих програм. 
Для того, щоб такий захист працював успішно, антивірусна програма повин-
на мати оновлені бази сигнатур.

Проактивний захист – це захист від нових шкідливих програм, який базу-
ється на знанні загальних (тобто не унікальних) особливостей коду й пове-
дінки, характерних для тих чи інших груп видів ШПЗ [5].

Розглянемо зазначені технології докладніше. 
Основною технологією реактивного захисту є аналіз сигнатур. Указаний 

метод полягає у перевірці наявності в кожному файлі сигнатури ШПЗ (тоб-
то певної унікальної безперервної послідовності байтів комп’ютерного коду, 
характерної лише для цієї шкідливої програми). Це найбільш відомий метод 
виявлення ШПЗ, який використовується практично в усіх сучасних антивіру-
сах. Для здійснення цієї технології необхідний набір сигнатур, який зберіга-
ється в антивірусній базі. 

Сигнатури антивірусів створюються в результаті аналізу декількох копій 
файлу, що належить одному шкідливому програмному засобу. Вміст рядків 
з цього файлу, які відбираються для сигнатури, повинен бути настільки уні-
кальним, щоб однозначно визначати шкідливу програму і тим самим міні-
мізувати можливість хибного спрацювання [6]. Іншими словами, цей підбір 
рядків повинен міститися у досліджуваному шкідливому файлі та не місти-
тися у жодному іншому (корисному) файлі.

Розробка сигнатур – ручний процес, що важко піддається автоматизації. 
Попри численні дослідження, присвячені автоматичній генерації сигнатур, 
наростаючий поліморфізм (і «метаморфізм») вірусів та атак позбавляє син-
таксичні сигнатури сенсу [7]. Антивірусні компанії вимушені випускати ве-
лику кількість сигнатур для усіх варіантів одного й того самого вірусу, а отже, 
збільшується і загальна кількість необхідних для роботи антивірусу сигна-
тур. Наприклад, у грудні 2015 року антивірусна програма Symantec Endpoint 
Protection містила близько 39 877 926 сигнатур [8].

Бази сигнатур повинні постійно оновлюватися. Окрім того, своєчасна до-
ставка нових сигнатур до користувачів також є серйозною проблемою для 
розробників антивірусного програмного забезпечення. Сучасні шкідливі 
програмні засоби (віруси й хробаки) розповсюджуються з такою швидкістю, 
що до моменту випуску відповідної сигнатури й доставки її на комп’ютер 
користувача епідемія вже може досягнути своєї вищої точки й охопити весь 
світ. Наприклад, згідно з опублікованими відомостями [9] інтернет-хробаку 
потрібно в середньому декілька годин, щоб уразити сотні тисяч хостів, а де-
яким модифікаціям хробаків для цього достатньо кількох хвилин чи навіть 
десятків секунд. Подальше ураження може як уповільнитися, так і продовжи-
ти зростати у геометричній прогресії. Навіть без довідникових даних [10] 
зрозуміло, що на розробку сигнатур та їх доставку до користувачів необхідно 
значно більше часу (від 11 до 97 годин залежно від виробника [9]).

Крім зазначених вище недоліків, пов’язаних з часовим розривом між по-
явою нового шкідливого програмного засобу та доставкою розробленої для 
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нього сигнатури до користувача, технологія сигнатурного аналізу має низку 
безперечних переваг. По-перше, забезпечується можливість лікування де-
яких інфікованих файлів. По-друге, завдяки цьому методу можна виявляти 
відомі ШПЗ із стовідсотковою ймовірністю: хибне спрацювання відсутнє або 
вкрай мінімальне.

Сьогодні за допомогою класичних сигнатур визначити шкідливий файл 
досить проблематично, адже їх творці використовують різноманітні техні-
ки для того, щоб цьому протидіяти (поліморфізм, упакування коду тощо). 
Тому в сучасних антивірусних програмах застосовуються значно прогресив-
ніші методи. Отже, наразі в антивірусних базах є і багато класичних записів 
(зазвичай більше половини), і значна кількість «розумних» записів. Ці за-
писи продовжують називати «сигнатурами», хоча правильно було б сказати 
«антивірусний запис». Антивірусний запис – це лише запис (інакше кажучи, 
пункт у списку), а технологія, що ним використовується, може бути як кла-
сичною, так і сучасною та досконалою, орієнтованою на детектування най-
більш заплутаних і високотехнологічних шкідливих файлів або навіть сі-
мейств ШПЗ [11].

Основною технологією проактивного захисту є евристичний аналіз, або ев-
ристика. Технологія евристичного аналізу заснована на алгоритмах, резуль-
татом роботи яких є виявлення підозрілих об’єктів. Перевіряється структура 
файлу, його відповідність шаблонам шкідливих файлів, здійснюється пере-
вірка вмісту файлу на предмет наявності модифікацій уже відомих сигнатур 
ШПЗ та їх комбінацій. Це дає змогу визначати нові версії відомих шкідливих 
програм без оновлення антивірусних баз. Описана технологія застосовуєть-
ся для виявлення невідомих вірусів і, як наслідок, не припускає лікування. 
Вона не здатна цілком визначити, ШПЗ перед нею чи ні, та допускає помил-
кове виконання.

Евристичний аналіз – це технологія виявлення загроз, які неможливо ви-
значити за допомогою сигнатурного аналізу, тобто за допомогою антивірус-
них баз [12].

Евристичний аналіз дає можливість знаходити файли, стосовно яких ви-
никла підозра, що вони є невідомими шкідливими програмами або новими 
модифікаціями відомих. Об’єктам, виявленим за допомогою евристичного 
аналізатора, зазвичай надається статус імовірно шкідливого (імовірно зара-
женого).

Як вже зазначалося, евристичний аналіз належить до класу проактивних 
технологій захисту та поділяється на статичний і динамічний.

Статичний аналіз сканує програмний код на предмет підозрілих команд, 
які можуть бути ознакою шкідливої програми. Наприклад, однією з харак-
терних рис шкідливого програмного засобу є «поведінка», за якої він здій-
снює пошук виконуваних файлів та їх подальшу зміну.

Евристичний аналізатор переглядає код програми на предмет підозрілих 
команд або фрагментів. Якщо після сканування всієї програми кількість ви-
явлених таких ознак перевищує певне порогове значення, то об’єкт позна-
чається як підозрілий.
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Динамічний евристичний аналіз іноді виділяють в окрему технологію 
виявлення шкідливих програмних засобів – аналіз поведінки програми 
(або поведінковий аналіз). При використанні динамічного аналізу запуск 
програми емулюється у віртуальному адресному просторі, а рішення про 
характер об’єкта приймається на основі аналізу виконуваних ним дій. Най-
частіше таким методом перевіряються скрипти і макроси, оскільки відпо-
відні віруси практично завжди виконують певні однотипні дії, також аналіз 
поведінки є в захисті BIOS (заборона зміни MBR). Окрім того, за допомогою 
цього методу відслідковуються спроби прямого доступу до файлів, форма-
тування жорстких дисків. Якщо в процесі емуляції евристичний аналізатор 
виявляє  підозрілі дії, то програма визнається шкідливою або підозрілою, а 
її запуск на комп’ютері користувача блокується. Слід зазначити, що однією 
з особливостей цієї технології є відносно велика кількість хибних спрацю-
вань, оскільки більшість дій, характерних для шкідливих програмних засо-
бів (створення, модифікація та видалення файлів, форматування носіїв, вне-
сення змін у реєстр тощо), можуть виконуватися і звичайними програмами.

Як і технологія статичного евристичного аналізу, аналіз поведінки не 
передбачає лікування заражених об’єктів. Як правило, антивірус поміщує 
 підозрілий об’єкт у карантин або блокує його дії без поміщення до карантину.

Наступна технологія – аналіз контрольних сум. Цей спосіб полягає у від-
слідковуванні змін в об’єктах файлової системи (наприклад, коли одночасно 
в масовому порядку відбувається зміна довжини файлів). При цьому вердикт 
про наявність вірусу заснований виключно на оцінці ймовірності подібних 
подій. Такі технології використовуються і в режимі «першого читання» – під 
час першої перевірки з файлу зчитується і запам’ятовується його контроль-
на сума, перед наступною перевіркою файлу сума знову зчитується і порів-
нюється з первісною, й у разі відсутності змін файл вважається незараженим.

Щодо використання антивірусних програм під час проведення судової екс-
пертизи слід наголосити на таких моментах.

По-перше, їх застосування є надзвичайно ефективним у пошуку шкідливих 
або підозрілих програм. На сучасних комп’ютерних носіях інформації можуть 
міститися сотні тисяч файлів, а їх загальний об’єм досягає терабайтів. І це 
лише на звичайних персональних комп’ютерах. Якщо йдеться про серверні 
рішення (наприклад, кластери), зазначені цифри збільшуються на порядки. 
Без сумніву, дослідити усі ці файли «вручну» неможливо. Слід також зауважи-
ти, що для здійснення пошуку шкідливих або підозрілих програм антивірус 
потребує певних налаштувань, а саме – відключення будь-яких автоматич-
них дій (зокрема, лікування, видалення шкідливого файлу або переміщення 
його до карантину) і залишення лише виконання звіту.

По-друге, виявивши вже відомий за сигнатурами ШПЗ, антивірусна про-
грама, як правило, надає певний об’єм інформації про нього (найчастіше ця 
інформація розміщена на офіційному веб-сайті виробника антивірусу). Отже, 
у зазначеному випадку експерт не тільки виявляє шкідливу програму, а й 
отримує інформацію щодо її функціоналу. 
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По-третє, застосовуючи антивірус для пошуку ШПЗ, варто пам’ятати, що 
він може не отримати сигнатуру шуканого шкідливого програмного засобу. 
Щодо проактивних технологій, відмінності між ними залежать від виробни-
ка антивірусу. Внаслідок цього антивіруси можуть по-різному відреагувати 
на шкідливу програму: в той час як один антивірус визначить досліджувану 
програму як потенційно шкідливу з високим ступенем небезпеки, інший – 
взагалі омине цю програму, не виявивши жодних підозрілих ознак.

Слід також додати, що в антивірусних лабораторіях також не вироблено 
єдиного підходу до політики визначення шкідливих програм. Іншими сло-
вами, різні антивірусні лабораторії мають різні критерії, за якими ті чи інші 
програми належать до шкідливих. Саме ці відмінності і стають причиною по-
яви так званих сірих програм. До них часто відносять такі, як tool bar, adware, 
кейгени тощо. Для прикладу розглянемо Bitcoin mining. Ця програма багать-
ма антивірусами сприймається як шкідлива або потенційно небажана. Вод-
ночас для інших антивірусів вона такою не є. Ця позиція ґрунтується на тому 
факті, що внесення Bitcoin mining в антивірусні бази як шкідливої призведе 
до блокування її на всіх ПК, на яких встановлено зазначений антивірус. Та-
ким чином, виникає «вузьке місце», яке впливає на рішення антивірусних ла-
бораторій не вважати Bitcoin mining шкідником, – священне бажання корис-
тувача. Адже, якщо користувач сам свідомо встановлює таку програму собі 
на ПК і погоджується з усіма її особливостями, то блокувати її антивірусом 
некоректно.

Ми розглянули сильні та слабкі сторони технічного аспекту застосування 
антивірусної програми для пошуку та дослідження ШПЗ у межах судової екс-
пертизи. Водночас щодо юридичного аспекту застосування антивірусу в екс-
пертизі ситуація далеко не однозначна.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 69 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни (КПК України) експерт зобов’язаний особисто провести повне досліджен-
ня і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені 
йому запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його [13].

Отже, прослідковується декілька протиріч. Покладаючись лише на інфор-
мацію антивірусної програми, експерт фактично делегує дослідження спеці-
алістам організації – розробника антивірусу. Таким чином, по-перше, експерт 
порушує свій обов’язок особисто провести дослідження. Внаслідок цього на-
далі експерт не буде в змозі роз’яснити свій висновок. По-друге, актуальним 
є питання, за якими саме критеріями розробники антивірусу відносять ту чи 
іншу програму до шкідливих, а також, чи не було припущено помилки під час 
створення антивірусної бази [14].

Можливість віднесення програми до шкідливої в межах судової експерти-
зи є доволі складним питанням з огляду на багато причин, серед яких є як 
технічні, так і юридичні [15; 16]. Нез’ясованість критеріїв, якими керувалися 
розробники антивірусу, коли віднесли певну програму до ШПЗ та створили 
відповідну сигнатуру, може додатково ускладнити ситуацію. Щодо помилки, 
для її виявлення необхідно повністю знову дослідити шкідливу програму та 
скласти унікальну сигнатуру.
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Не варто також відкидати можливість цілеспрямованого невнесення сиг-
натур певної шкідливої програми до бази сигнатур. Наприклад, таке може 
бути у разі створення шпигунського програмного засобу на замовлення 
спецслужб. Якщо вони мають вплив на розробника антивірусу (або кіль-
кох антивірусів), цей антивірус не буде виявляти цю шпигунську програму. 
Розв’язати таку проблему можна застосуванням кількох антивірусів, бажано 
не менше трьох, причому з різних країн. Якщо йдеться не про пошук, а про 
дослідження конкретного підозрілого файлу, його можна завантажити на 
онлайн-сервіс антивірусного сканування VirusTotal (https://www.virustotal.
com/), де цей файл буде перевірений одночасно 55 антивірусами (на наш по-
гляд, завантажувати досліджуваний об’єкт на сторонні ресурси, у тому числі 
онлайн-сервіс VirusTotal, експерт має право лише за узгодженням з ініціато-
ром проведення експертизи).

Висновки. Зазначене вище не є підставою, щоб повністю відмовитись від 
застосування антивірусу під час проведення судово-експертних досліджень 
шкідливих програмних засобів. Водночас віднесення досліджуваної програ-
ми до шкідливих програмних засобів на підставі лише результатів антиві-
русного сканування є недостатньо обґрунтованим та потребує додаткового 
безпосереднього дослідження експертом. 

На нашу думку, найбільш оптимальним варіантом є залучення до про-
ведення експертизи ШПЗ окрім судового експерта з правом проведення 
комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних експертиз ще й фахівців ан-
тивірусної лабораторії. Останні мають вузькоспеціалізовані знання та нави-
чки дослідження саме шкідливих програм. Будучи залученими слідчим чи 
іншою стороною кримінального провадження та судом у ролі спеціалістів 
(відповідно до ст. 71 КПК України), вони можуть надати експерту суттєву 
консультативну допомогу, а за потреби, і безпосередню технічну допомогу, 
що значно полегшить та прискорить дослідження шкідливої програми екс-
пертом. У разі необхідності фахівці антивірусної лабораторії можуть поста-
вити свої підписи у висновку експерта, однак виключно як особи, які були 
присутні під час дослідження. 

Слід наголосити, що консультативна та технічна допомога фахівців ан-
тивірусної лабораторії, залучених як спеціалістів, не позбавляє експерта 
обов’язку особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та 
об’єктивний письмовий висновок, а також, у разі необхідності, надати відпо-
відні пояснення чи показання щодо висновку під час допиту.
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Александр ЯКОВЛЕВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИВИРУСНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ВРЕДНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Рассмотрены общие принципы работы антивирусных программ, освещены преимуще-
ства и недостатки применения антивирусов при проведении судебных экспертиз вредных 
программных средств. На основе анализа недостатков и преимуществ даны предложения 
по юридическим и техническим аспектам процедуры применения антивирусов при проведе-
нии судебно-экспертных исследований.

Ключевые слова: киберпреступление; вредоносная программа; антивирус; судебная 
экспертиза.

Yurii NIZOVTSEV,
Oleksandr YAKOVLEV

THE USE OF ANTI-VIRUS SOFTWARE WHEN CONDUCTING 
FORENSIC EXAMINATIONS OF MALICIOUS SOFTWARE

The article deals with the general principles of antivirus programs operation, advantages and 
disadvantages of using antiviruses while conducting forensics of malicious software are highlighted. 
On the basis of advantages and disadvantages analysis the most optimum alternative of using 
antiviruses while conducting forensic study is proposed.

Keywords: cybercrime; malicious software; antivirus; forensic enquiry.


