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Про сутність кримінально-ПраВоВого забезПечення розВитку 
національного сегмента глобального інФормаційного 

сусПільстВа В україні

Правове	 забезпечення	 у	 глобальному	 суспільстві	має	 полягати	 у:	 встанов-
ленні	міжнародних,	міждержавних	та	національних	політико-правових	заходів,	
якими	регламентуватимуться	основні	напрями	розробки	суто	правових	заходів	
у	національних	правових	системах,	покликаних	забезпечувати	певні	суспільні	
відносини	 (1);	 розробці,	 прийнятті	 і	 запровадженні	 суто	 правових	 заходів		
забезпечення	 відповідних	 суспільних	 відносин	 (2);	 дослідженні	 ефективності	
політико-правових	 і	 суто	 правових	 заходів	 правового	 забезпечення	 відповід-
них	суспільних	відносин	(3).	Тому	під	правовим	забезпеченням	у	глобальному	
суспільстві	слід	розуміти	сукупність	міжнародних	політико-правових	заходів,	
якими	встановлюються	загальні	направляючі,	які	є	обов’язковими	для	учасни-
ків	суб’єктів	синтезу	таких	заходів,	а	також	інших	суб’єктів	відповідних	заходів,	
національних	політично-правових	заходів,	якими	визначаються	вектори	суто	
правових	заходів,	та	суто	правових	заходів	правового	забезпечення,	які	спрямо-
вані	 на	 гарантування,	 регламентацію	 та	 убезпечення	 відповідних	 суспільних	
відносин.	

Виходячи	з	визначення	сутності	правового	забезпечення,	воно	може	класифі-
куватися	за	низкою	чинників:	1)	за	територією	поширення	його	компетенції:	
глобальне,	міждержавне,	національне;	2)	за	характером	суспільних	відносин,	
на	 регулювання	 яких	 воно	 спрямоване:	 у	 сфері	 освіти,	 у	 соціальні	 сфері;	 у	
сфері	 землекористування,	у	 сфері	комунікацій	тощо;	3)	 за	 галузями	права,	у	
залежності	 від	 механізмів	 правового	 регулювання:	 конституційно-правове,	
цивільно-правове,	кримінально-правове,	адміністративно-правове	тощо.

З	огляду	на	це	правове	забезпечення	розвитку	інформаційного	суспільства	
(далі	–	ІС)	можна	охарактеризувати	таким	чином:	1)	за	територією	поширення	
воно	може	бути	виключно	глобальним,	але	у	разі	визначення	його	як	«правове	
забезпечення	національного	сегмента	[певної	держави]»	воно	має	визнаватися	
національним;	2)	за	характером	суспільних	відносин	воно	спрямоване	на	регулю-
вання	відносини	у	сфері	комунікацій.

В	 залежності	 від	механізмів	правового	регулювання	правове	 забезпечення	
розвитку	 ІС	 може	 бути	 віднесене	 до	 фактично	 кожної	 галузі	 права.	 Таким	
чином,	під	правовим	забезпеченням	розвитку	ІС	необхідно	розуміти	сукупність	
політико-правових	 і	 суто	 правових	 заходів,	 спрямованих	 на	 забезпечення	
розвитку	комунікацій	та	суспільних	відносин,	що	здійснюються	при	посеред-
ництві	комунікацій.

Виходячи	з	наведеного	вище,	сутність	правового	забезпечення	розвитку	ІС	
полягає	 в	 поєднанні	 і	 реалізації	 сукупності	 міжнародних	 політико-правових	
заходів	забезпечення	розвитку	глобального	ІС,	якими	встановлюються	загальні	
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для	всіх	учасників	направляючі,	що	є	обов’язковими	для	всіх	суб’єктів	відповід-
них	 заходів,	національних	політично-правових	 заходів,	якими	визначаються	
направляючі	 динаміки	 суто	 правових	 заходів	 забезпечення	 відповідних	
національних	 сегментів	 глобального	 ІС,	 та	 суто	 правових	 заходів	 правового	
забезпечення	розвитку	національних	сегментів	ІС,	які	спрямовані	на	гаранту-
вання,	регламентацію	та	убезпечення	комунікацій.	

До	основних	міжнародних	політико-правових	заходів	забезпечення	розвитку	
глобального	 ІС	належать	розробка	 і	прийняття	на	міжнародному	рівні	 таких	
нормативних	актів,	які	б	забезпечували	синхронне	запровадження	на	національ-
них	 рівнях	 у	 державах	 необхідні	 положення,	 спрямовані	 на	 розвиток	 ІС,	
регламентацію	комунікаційних	відносин	та	убезпечення	комунікацій,	а	саме:

1)	 стратегічних	 нормативних	 актів,	 положення	 яких	 спрямовані	 на	
єдині	підходи	щодо	розвитку	глобального	ІС	та	його	національних	сегментів,	
визначення	 і	 оцінки	ресурсів	 ІС,	у	 т.ч.	 знань,	 гарантування	права	на	 спілку-
вання	як	права	людини;

2)	 модельних	 нормативних	 актів	 міжнародного	 права,	 спрямованих	 на	
уніфікацію	 положень	 актів	 національних	 законодавств,	 якими	 регламенту-
ються,	регулюються	та	убезпечуються	комунікаційні	процеси	суб’єктів	суспіль-
них	відносин	як	резидентів,	так	і	нерезидентів.

До	основних	політико-правових	заходів	забезпечення	розвитку	національних	
сегментів	ІС	належать	дії	відповідних	компетентних	органів	держав,	спрямо-
вані	на	безпечну	і	корисну	для	відповідних	держав	та	їх	населення	інтеграцію	
у	глобальне	ІС	шляхом	визначення	об’єктивно	корисних	і	безпечних	напрямів	
розвитку	національних	сегментів	глобального	ІС,	а	саме:

1)	 розробка	 і	 прийняття	 національних	 стратегічних	 політико-правових	
актів,	спрямованих	на	корисний	і	безпечний	розвиток	власних	сегментів	ІС,	з	
урахуванням	потреб	особи,	власних	суспільства	та	держави,	глобального	суспіль-
ства,	з	урахуванням	динаміки	(напрямів	розвитку)	глобального	ІС;

2)	 застосування	 демократичних	 підходів	 до	 участі	 у	 політико-правових	
заходах	забезпечення	розвитку	глобального	суспільства	в	частині	прийняття	рі-	
шень	щодо	участі	у	таких	актах,	а	у	разі	такого	забезпечення	оперативних	заходів	
ратифікації	відповідних	актів	та	їх	імплементації	у	внутрішнє	законодавство;

3)	 ініціювання	 на	 міжнародному	 рівні	 національних	 інтересів	 та	 власних	
ініціатив	щодо	запровадження	політико-правових	заходів,	які	на	демократичних	
засадах	визнані	у	відповідних	державах	як	такі,	що	є	корисними	і	безпечними	для	
розвитку	відповідних	національних	сегментів	розвитку	ІС	та	глобального	ІС;

4)	 ініціювання	 на	 міжнародному	 рівні	 застосування	 економічних	 та	
інформаційних	заходів	до	інших	держав,	національний	сегмент	ІС	яких	створює	
небезпеку	для	інших	національних	сегментів	ІС	або	глобального	ІС.

Система	 убезпечення	 суспільних	 відносин,	 притаманних	 розвитку	 ІС,	має	
включати	 низку	 галузей	 права,	 до	 компетенції	 яких	 можуть	 належати	 як	
регламентація	 таких	відносин,	 так	 і	 гарантування	 і	 убезпечення	відповідних	
відносин.	До	такого	переліку	можна	віднести	всі	галузі	права,	включаючи	теорію	
держави	і	права	як	галузь	науки.	
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У	 той	 же	 час	 лише	 одна	 галузь	 права,	 відповідно	 до	 своїх	 виключних,	
притаманних	лише	їх	одній	засобів	убезпечення	суспільних	відносин,	покликана	
захищати	від	злочинних	посягань.	Це	–	кримінальне	право.	

Виключно	 до	 компетенції	 кримінального	 права	 належать	 визначення	
злочинності	 і	 караності	 суспільнонебезпечних	 діянь.	 Оцінені	 як	 найбільш	
суспільно-небезпечні	діяння	злочини	становлять	найвищу	загрозу	для	суспіль-
них	відносин,	і	тому	кримінальна	відповідальність	за	вчинення	їх	є	не	лише	
найсуворішою	в	порівнянні	з	 іншими	видами	юридичної	відповідальності,	а	
й	 найбільш	 ефективною	 у	 профілактиці	 злочинності	 запобіганні	 вчиненню	
злочинів.	

Відповідно,	кримінальне-правове	забезпечення	у	системі	правового	забезпе-
чення	становить	сегмент,	який	має	характеризуватися	також	за	територією	та	
за	характером	суспільних	відносин,	які	воно	регулює.	Віднесення	кримінально-
правового	забезпечення	до	галузі	кримінального	права	очевидне,	і	тому	необхідно	
дослідити	 саме	 два	 інші	 показники,	 з	 точки	 зору	 яких	 кримінально-правове	
забезпечення	 має	 характеризуватися	 певними,	 притаманними	 лише	 йому	
властивостями,	яки	вирізняють	його	від	інших	частин	у	структурі	загального	
правового	забезпечення.

За	 територією,	 на	 яку	 поширюється	 дія	 кримінально-правового	 забезпе-
чення,	воно	мало	б	характеризуватися	виключно	як	національне.	У	той	же	час	
кримінально-правове	забезпечення	держави	в	умовах	глобалізації	та	відкритості	
суспільства	 має	 враховувати	 міжнародні	 напрями,	 що	 як	 політичні	 страте-
гії	 обрані	 державою	 політико-правовими	 заходами.	 Міжнародні	 політико-
правові	 заходи	 формуючи	 кримінально-правову	 політику	 держави,	 вплива-
ють	 у	 подальшому	на	 стан	 суто	 правових	кримінально-правових	 заходів,	 які	
належать	 виключно	до	національних.	У	 той	же	час	 держава	має	необмежену	
можливість	 схвалювати	 і	 внутрішні	 політико-правові	 заходи	 кримінально-
правового	забезпечення.	Єдиною	умовою,	що	буде	ставитись	до	таких	заходів	
міжнародною	 спільнотою,	 є	 обов’язкове	 додержання	 прав	 людини	 і	 інших	
міжнародно-правових	гуманістичних	принципів	при	криміналізації	та	декримі-	
налізації.

В.В.	Сташис	зазначає:	«Законодавство	України	про	кримінальну	відповідаль-
ність	становить	Кримінальний	кодекс	України,	який	ґрунтується	на	Конституції	
України	та	загальновизнаних	принципах	і	нормах	міжнародного	права	/.../»	[1,	
c.	6].	А	загальновизнані	принципи	і	норми	міжнародного	права,	спрямовані	на	
розвиток	ІС,	містять	не	лише	рекомендації,	а	й	модельні	норми,	які	рекомен-
довані	до	запровадження	у	національні	законодавства	з	метою	криміналізації	
суспільнонебезпечних	діянь,	які	створюють	загрози	розвитку	ІС.	

Отже,	в	умовах	розвитку	глобального	ІС,	з	урахуванням	нагальної	необхід-
ності	врахування	інтересів	учасників	такого	суспільства	і	потреби	у	гарантіях	
глобальної	безпеки,	кримінально-правове	забезпечення	уже	не	може	обмежува-
тися	характеристиками	«національне»,	«внутрішнє».	Воно	має	базуватися	на	
міжнародних	 стандартах	 та	 вимогах	 і	 одночасно	 враховувати	 власні	 потреби	
свого	національного	суспільства.
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Таким	чином,	розуміючи,	що	у	той	час	як	сферою	застосування	кримінально-
правового	 забезпечення	 є	 територія	 відповідної	 національної	 держави,	
кримінально-правове	 забезпечення	 не	 може	 розглядатися	 як	 виключно	
національна	складова	правового	забезпечення,	оскільки	в	умовах	глобалізації	
вона	 складається	як	 з	 суто	правових	 (внутрішніх)	 заходів	правового	 забезпе-
чення,	так	і	з	міжнародних	та	внутрішніх	кримінально-правових	заходів.	

З	характером	суспільних	відносин,	на	регулювання	яких	кримінальне	право	
спрямоване,	воно	належитьдо	специфічних,	так	би	мовити	«наскрізних»,	галузей	
права,	оскільки	воно	спрямоване	фактично	на	убезпечення	всіх	правовідносин	
від	злочинних	посягань.	Як	підкреслював	Ф.Г.	Бурчак,	кримінальне	право,	на	
відміну	від	 інших	галузей	права,	має	справу	зі	 специфічною	сферою	суспіль-
них	відносин	і	покликане	охороняти	суспільний	та	державний	устрій,	систему	
господарювання,	 власність,	 особу,	 політичні,	 трудові,	 майнові	 права	 –	 весь	
правопорядок	від	небезпечних	посягань	[2,	c.	1].

Як	 не	 парадоксально,	 саме	 тепер,	 в	 умовах	 розвитку	 ІС,	 коли	 ресурсами	
суспільно-економічних	 відносин	 виступають	 інформація,	 знання	 та	 ІКТ,	 які	
застосовуються	у	всіх	сферах	суспільних	відносин,	на	прикладі	кримінально-
правового	 забезпечення	комунікацій	 стає	 безспірно	 очевидним,	що	 воно	 бере	
участь	у	правовому	регулюванні	всіх	сфер	суспільних	відносин.	Кримінально-
правове	забезпечення,	і	лише	воно,	може	убезпечувати	суспільні	відносини	всіх	
сфер	суспільних	відносин	від	злочинів.

Таким	чином,	кримінально-правове	забезпечення	з	точки	зору	регулювання	
суспільних	відносин,	на	які	воно	спрямоване,	належить	до	сегмента	правового	
забезпечення	 у	 частині	 убезпечення	 суспільних	 відносин	 від	 злочинних	
посягань.

Таким	чином,	під	кримінально-правовим	забезпеченням	у	вузькому	розумінні	
слід	 розуміти	 спеціальний	 сегмент	комплексного	 правового	 забезпечення,	 на	
який	 покладається	 функція	 убезпечення	 суспільних	 відносин	 від	 злочинних	
посягань.	

У	широкому	 розумінні,	 саме	 як	 сегмент	 комплексного	 правового	 забезпе-	
чення,	 кримінально-правове	 забезпечення	 має	 сприйматися,	 сукупність	
політико-правових	 і	 суто	 правових	 заходів,	 спрямованих	 на	 убезпечення		
суспільних	відносин	від	злочинних	посягань.	

Очевидно,	що	 саме	 таке	 сприйняття	 кримінально-правового	 забезпечення	
здатне	до	ефективного	протистояння	загрозам	і	сприяння	розвитку	ІС	та	охороні	
сучасного	стану	розвитку	комунікацій	та	суспільних	відносин,	що	здійснюються	
при	їх	посередництві	від	злочинних	посягань.	
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Анотація

Савінова Н.А. Про сутність кримінально-правового забезпечення розвитку 
національного сегмента глобального інформаційного суспільства в україні. 
–	Стаття.
	 		 Статтю	присвячено	проблемі	визначення	змісту	саме	кримінально-правового	забезпечення	

глобального	 інформаційного	 суспільства	на	рівні	 відповідного	правового	 забезпечення	нашої	
держави.

	 		 Ключові слова:	правове	забезпечення,	кримінально-правове	забезпечення,	інформаційне	
суспільство,	вектори	правового	забезпечення,	кримінально-правова	політика.

Summary

Savinova N.A. About essence of the criminal and legal providing of development 
of national senment of global informative society in Ukraine.	–	Article.
	 		 The	 article	 of	 Savinova	 Nataliia	 «About	 an	 essence	 of	 criminally-legal	 maintenance	 of	

development	of	a	national	segment	of	a	global	information	society	in	Ukraine»	is	devoted	a	problem	
of	definition	to	the	maintenance	of	criminally-legal	maintenance	of	the	Global	information	society	
at	level	of	corresponding	legal	maintenance	of	our	state.

	 		 Key words: legal	maintenance,	criminally-legal	maintenance,	an	information	society,	vectors	
of	legal	maintenance,	the	criminally-legal	policy.
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особлиВості боротьби із транснаціональною  
злочинністю

Увага	до	наукових	досліджень	проблем	боротьби	з	організованою	економіч-
ною	злочинністю	обгрунтовується	низкою	об’єктивних	факторів,	а	також	тим,	
що	на	сьогоднішній	час	Україна	має,	у	порівнянні	з	іншими	країнами,	низький	
рівень	 соціальної	 забезпеченості	 населення	 й,	 на	 жаль,	 одне	 із	 провідних	
місць	за	рівнем	корумпованості	й	злочинності.	Саме	тому	такий	прибутковий	
вид	 злочинної	 діяльності,	 як	 організована,	пов’язана	 з	 легалізацією	доходів,	
здобутих	 злочинним	шляхом,	 економічна	 злочинність	 набула	 в	 нашій	країні	
широкого	розмаху.

Розслідування	таких	злочинів	пов’язано	зі	значними	труднощами.	
По-перше,	 це	 є	 наслідком	 того,	 що	 ряд	 складів	 злочинів,	 внесених	 до	

Кримінального	кодексу,	раніше	був	відсутнім.	Слідча	практика	потребує	обгрун-
тованих	методик	розслідування	таких	злочинів	з	урахуванням	потреб	і	сучасних	
вимог.

По-друге,	кримінальні	злочини	названої	категорії	у	більшості	мають	розгалу-
жені	 злочинні	 зв’язки	 як	 в	 Україні,	 так	 і	 в	 країнах	 ближнього	 й	 далекого	
зарубіжжя.	 Такі	 злочини,	 як	 правило,	 здійснюються	 організованими	 і	 добре	
законспірованими	групами	злочинців,	для	успішного	викриття	яких	необхідна	
взаємодія	слідчих	з	іншими	державними	органами	на	рівні	здійснення	внутріш-
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