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(підрозділи боротьби з торгівлею людьми)»
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Лекції

Семінарські заняття

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної теми

Семестр № 7
Тема № 1 Засадничі принципи
протидії злочинам у сфері
торгівлі людьми
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8

4

40

Всього за семестр № 7:
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Залік

Семестр № 8
Тема № 2 Особливості
використання технологій під час
попередження та розслідування
злочинів у сфері торгівлі людьми

600
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6
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40

Всього за семестр № 8:

60

8

6

6

40

Екзамен
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2. Методичні вказівки до практичного навчання
Тема № 1 Засадничі принципи протидії злочинам у сфері торгівлі людьми

Семінарське заняття. Загальні питання використання інформаційних технологій під час торгівлі
людьми.
Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: ручка, зошит.
Порядок проведення заняття
1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. у
кожній лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є
викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки.
Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу
у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує,
чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну
спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене
викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди
доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з
метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин.
Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді
доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та
відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40
секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п’ятибальною шкалою кожний):
- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету.
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із
застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / [А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс,
В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйов]. К., 2017. 148 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012. Голос України. 2012. №
90-91.
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3. Про заходи щодо протидії торгівлі людьми : Конвенція Ради Європи від 16.05.2005,
ратифікована Верховною Радою України 21.09.2010. Офіційний вісник України. 2011. № 16. С. 329.
Ст. 706.
4. Про кіберзлочинність : Конвенція Ради Європи від 07.09.2005, ратифікована Верховною
Радою України 07.09.2005. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення:
22.09.2017).
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–
26 (29.06.2001). ст. 131.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко [та ін.] ; за
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 4-е вид., переробл. та доп. Київ : Юридична думка, 2007.
1184 с.
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Семінарське заняття. Загальні питання застосування інформаційних технологій
правоохоронними органами для документування злочинів торгівлі людьми
Навчальна мета заняття: відпрацювати навички аналізу надходжуваної інформації.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: ручка, зошит, доступ до Інтернет.
Порядок проведення заняття
1. Групу розділяють на три команди.
2. Кожна команда виконує наступні завдання:
- побудувати матрицю асоціацій та дерево зв’язків. Сформулювати аналітичний висновок.
- сформулювати власні вхідні дані щодо ситуації, пов’язаної з кіберзлочином.
- команди обмінюються завданнями;
- відповідно до нових вхідних даних кожна команда будує матрицю асоціацій та дерево
зв’язків, готує аналітичний висновок.
3. Підбиваються підсумки.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Criminal Intelligence. Manual for Analysts. United Nations, 2011. 96 c.
2. Guidance on the National Intelligence Model / Produced on behalf of the Association of Chief
Police Officers by the National Centre for Policing Excellence. 2005. 213 с.
3. The National Criminal Intelligence Sharing Plan / Department of Justice. 2003. 54 с. URL:
https://it.ojp.gov/documents/ncisp/National_Criminal_Intelligence_Sharing_Plan.pdf.
4. Манжай О. В, Жицький Є. О. Кримінальна розвідка та її співвідношення з оперативним
обслуговуванням. Jurnalul Juridic National: Teorie si Practică. 2015. № 3(13). С. 100-105.
5. Implementing Intelligence-Led Policing: An Application of Loose-Coupling Theory /
J. G. Carter, S. W. Phillips, S. M. Gayadeen. Journal of Criminal Justice. 2014. № 42. рр. 433-442.
6. National Intelligence Model: Code of Practice. – CENTREX, 2005. 14 с. URL:
http://library.college.police.uk/docs/npia/NIM-Code-of-Practice.pdf (дата звернення: 10.08.2021).
7. Работа полиции. Системы полицейской информации и разведки: пособие по оценке
систем уголовного правосудия. Нью-Йорк : Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, 2010. 36 с.
8. Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. Вiсник
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2016. № 3(75).
С. 256-265.
9. Богинский О. В. Некоторые методы, применяемые для подготовки аналитических
выводов, в рамках института криминальной разведки. Legea si Viata. 2018. № 3. С. 11-15.
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Семінарське заняття. Способи забезпечення анонімності в мережі
Навчальна мета заняття: відпрацювати різні технології забезпечення анонімності в мережі.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: комп’ютерний клас_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: персональний комп’ютер (ПК) зі встановленою операційною системою
Windows 2000 або вище та доступом до мережі Інтернет.
Вхідні дані.
Перелік проксі-листів TOR та VPN-сервісів:
free-proxy.cz
vpnbook.com/
superfreevpn.com/
freevpnnetwork.com/
bestfreevpn.com/
protonvpn.com
TOR-броузер
Швидка реєстрація електронної пошти
safe-mail.net
protonmail.com
Telegram:@etlgr_bot, @temp_mail_bot
Програми для створення віртуальних номерів
nextplus.me/
textnow.com
intertelecom.ua/view/news/itphone
play.google.com/store/apps/details?id=com.safeum.android
Програми для зміни геолокації на мобільному пристрої
play.google.com/store/apps/details?id=com.lexa.fakegps&hl=ru
Створення облич неіснуючих людей та їх швидка обробка
thispersondoesnotexist.com
morphases.com/editor
goart.fotor.com
faceapp.com
facegen.com
play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&referrer=utm_source%3Dfun-hairstyle-3
msqrd.me
flashface.ctapt.de
Генератор особистостей
https://randus.org/#
http://www.fakenamegenerator.com/
Порядок проведення заняття
1. Відпрацювати підключення через одиничний та ланцюжок проксі-серверів.
2. Відпрацювати принаймні два способи налаштування VPN-з’єднання: 1) через
налаштування параметрів мережного підключення операційної системи та 2) за допомогою VPN
Client).
3. Переконатися у зміні параметрів виходу в мережу (наприклад, скориставшись сайтом
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2ip.ua).
4. Встановити на робочому комп’ютері TOR-броузер та здійснити перегляд декількох
onion-сайтів. Спробувати віднайти інформацію з ознаками вчинення правопорушень в Україні.
Відповідний перелік сайтів можна знайти за допомогою відомих пошукових систем.
5. З використанням програми NextPlus одержати віртуальний телефонний номер та
зареєструватися на одному з мережних ресурсів, які потребують підтвердження реєстрації за
номером телефону.
6. Скласти звіт.
7. Підбиття підсумків.
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Семінарське заняття. Територіальний моніторинг інформаційних ресурсів
Навчальна мета заняття: ознайомлення з інструментами пошуку неправомірного контенту на
території функціонування правоохоронного органу.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: комп’ютерний клас_______.
Устаткування: персональний комп’ютер (ПК) зі встановленою операційною системою
Windows 2000 або вище та доступом до мережі Інтернет.
Завдання, які потрібно виконати, підкреслено
Оскільки правоохоронні органи здебільшого працюють за територіальним принципом,
постає проблема ефективної профілактики злочинності та виявлення протиправної активності на
підконтрольній території. Протиправний контент, пов’язаний зі злочинами у сфері торгівлі
людьми, так само може бути розміщений на території функціонування правоохоронного органу та
зберігатися і розповсюджуватися з використанням потужностей місцевих провайдерів. При цьому,
простий пошук за допомогою пошукових систем нерідко не дає бажаного результату через те, що
велика частина протиправних ресурсів не індексується пошуковими системами. У цих умовах
правоохоронцю слід користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням. При цьому
звичайно потрібно володіти інформацією про пул ІР-адрес, асоційованих з місцевими
провайдерами та операторами зв’язку.
Одним з простих та безкоштовних (з некомерційною метою) застосувань, яке дозволяє
визначити запущені сервіси на певних ІР-адресах, є програма Network Scanner від LizardSystems.
За її допомогою серед іншого можна визначити запущені на комп’ютері сервіси HTTP та FTP (рис.
1).

Рис. 1. Сканування діапазону ІР-адрес
Більш докладний пошук за адресами, які становлять інтерес, можна здійснити за
допомогою безкоштовного парсера Selka (рис. 2). Ця програма дозволить здійснити пошук
інформації про те, де і коли зустрічалися визначені ІР-адреси.
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Рис. 2. Результат роботи парсера Selka
Крім застосування описаних методів також необхідно здійснювати моніторинг завантажень
протиправного контенту у своєму регіоні. Для цього у нагоді стануть сервіси I KNOW
(https://iknowwhatyoudownload.com/ru/peer/) та більш професійний – ICACCOPS (рис. 3).

Рис. 3. Сервіс ICACCOPS
Для роботи з останнім потрібно зареєструватися з використанням службової електронної
поштової скриньки за адресою https://www.icaccops.com/users/login.aspx (рис. 4).

Рис. 4. Реєстраційна форма сервісу ICACCOPS
У результаті застосування даних сервісів серед іншого можна знайти ІР-адреси, з яких
завантажувалася (рис. 5) та вивантажувалася дитяча порнографія.

Рис. 5. Результат роботи сервісу «I KNOW»
Подібний до наведених проект Police2Peer функціонує і в Європолі. Більш докладно з ним
можна ознайомитись за адресою: https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/police2peer.
Здійснити відпрацювання наведених сервісів для діапазону ІР-адрес поточного провайдера
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(дізнатися через зовнішню ІР-адресу). Проаналізувати одержані дані. Зареєструватися у сервісі
ICACCOPS.
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Тема № 2 Особливості використання технологій під час попередження та розслідування
злочинів у сфері торгівлі людьми
Семінарське заняття. Аналіз поштового повідомлення
Навчальна мета заняття: отримати практичні навички аналізу поштового повідомлення.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: комп’ютерний клас_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: персональний комп’ютер (ПК) зі встановленою операційною системою
Windows 2000 або вище та доступом до мережі Інтернет.
Завдання, які потрібно виконати, підкреслено
Базовий формат поштових повідомлень (листів, messages) і статей USENET (article)
визначається RFC 822 і його «спадкоємцем» RFC 2822. Кожне повідомлення (лист, message,
стаття, article) складається з конверта і вмісту. Конверт зберігає адресну інформацію, необхідну
для відправки і передачі повідомлення одержувачеві. Формат конверта визначається середовищем
розповсюдження. Для його автоматичного створення може використовуватися інформація з вмісту
повідомлення. Стандарт визначає тільки формат вмісту повідомлення і лише у момент передачі,
тобто повідомлення можуть зберігатися абсолютно в іншому форматі. Повідомлення ділиться на
рядки і складається з секції заголовків і тіла повідомлення (можливо порожнього).
Виходячи з даних, наведених в теоретичних відомостях, проаналізувати заголовок та тіло
листа зі своєї електронної поштової скриньки. Визначити адресу відправника та маршрут руху
листа. Скласти звіт, у якості шаблону взяти інформацію з прикладу.
Відпрацювати сервіс http://ua.smart-ip.net/trace-email або
https://www.iplocation.net/trace-email.
Приклад. Розшифровка типового заголовку листа
Return-path: ****@ukr.net – зворотна адреса, вказана відправником;
Received: from [212.9.224.21] (port=25 helo=mail-out.iptelecom.net.ua) – лист отримано від хосту mailout.iptelecom.net.ua з IP-адресою 212.9.224.21
by mx5.mail.ru – ім’я комп’ютера, який приймав повідомлення;
with esmtp id 1COlNS-000F0L-00 – комп’ютер, що прийняв повідомлення, надав йому ідентифікаційний номер
1COlNS-000F0L-00;
Tue, 18 Nov 2008 02:14:18 +0300 – передавання листа здійснювалося у вівторок, 18 листопада 2008 року о
02:14:18 за часом третього часового поясу, який випереджає Гринвічський часовий пояс на 3 години, звідси «+0300»;
Received-SPF: none (mx5.mail.ru: 212.9.224.21 is neither permitted nor denied by domain of ukr.net) clientip=212.9.224.21 – отримана відповідь на SPF-запит. Технологія SPF (Sender Policy Framework) є одним зі способів
ідентифікації відправника електронного листа та надає додаткову можливість фільтрування потоку пошти на
наявність у ньому повідомлень зі спамом. За допомогою SPF пошта поділяється на «дозволену» й «заборонену»
відносно домену одержувача чи відправника. В даному випадку, поштовий сервер одержувач mx5.mail.ru здійснив
SPF-запит до домену ukr.net, де було отримано відповідь про фактичну відсутність SPF-захисту (дослівно:
mx5.mail.ru здійснив SPF-запит до домену ukr.net про наявність у списках IP-адреси 212.9.224.21, на що було
отримано відповідь про те, що цю адресу не внесено ані в дозволені, ані в заборонені списки SPF домену ukr.net);
envelope-from=****@ukr.net – заголовок, який додається до листа деякими поштовими програмами під час
доставки кінцевому одержувачу;
helo=mail-out.iptelecom.net.ua;
Received: from h136.246.159.dialup.iptcom.net ([213.159.246.136]:64011 "HELO copm1" ident: "NO-IDENTSERVICE[2]" whoson: "s-m-i-t")
by pechkin.iptelecom.net.ua with SMTP id S358789AbUKAXOS (ORCPT <rfc822;igoset@mail.ru> + 3 others)
Tue, 18 Nov 2008 01:14:18 +0200 – час, коли одержано лист
Message-ID: <021501c4c068$4d89ba20$0200a8c0@copm1> – процес одержання листа первинним провайдером для
подальшого пересилання з ПК, підключеного за допомогою модемного з’єднання (h136.246.159.dialup.iptcom.net).
Розшифрування є аналогічним вищевикладеному;
From: ****@ukr.net – надпис на «конверті», від кого лист;
To: <**@mail.ru>, <**@ukrpost.net>, <***@mail.ru>, <**@ukr.net>, <**@yahoo.co.uk>, <**@ok.ru>,
<**@yandex.ru>, <****@mail.ru>, <*****@mail.ru>, <**@bk.ru>, *@ukr.net – адреси доставки листа;
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Subject: =?koi8-r?B?8NLFxMzP1sXOycU=?= – тема листа (при заміні кодування тема матиме вигляд напису
«Предложение»);
Date: Tue, 18 Nov 2008 00:52:14 +0200 – дата та час створення листа (вівторок 2 листопада 2008 р., о 00:52:14
на комп’ютері зі встановленим 2-м часовим поясом);
MIME-Version: 1.0 – версія стандарту, відповідно до якого створено даний лист;
Content-Type: multipart/alternative – формат змісту листа. Визначається тип інформації в листі та спосіб її
відображення. Зокрема встановлюється кодування листа, якщо використовується який-небудь національний набір
символів;
boundary="----=_NextPart_000_0015_01C4C076.3170DA90" – стандартизація розбивання великих листів на
декілька частин. В полі «Content-Type» після значення «multipart/<subtype>» зазначається рядок - унікальний
обмежувач фрагментів "boundary=<boundary string>". А потім перед кожним фрагментом пишеться цей рядок, з
двома мінусами попереду, а в кінці фрагментації ще один рядок, який завершується такими ж двома мінусами.
X-Priority: 3 – пріоритет листа, позначений цифрами.
X-MSMail-Priority – нестандартне поле Microsoft - пріоритет листа. Буває «звичайним», «невідкладним» та «не
невідкладним». Зазвичай, використовуються слова: «Normal», «Urgent», «Non-urgent». Може впливати на швидкість
обробки та передачі листа різними проміжними поштовими системами;
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4927.1200 – інформація про поштову програму, яка використовувалася
для створення листа;
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4927.1200 – інформація про фірму виробника програмного
забезпечення;
X-Spam: Not detected – лист не визначено як спам.
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Семінарське заняття. Огляд стандартних засобів комп’ютерної техніки. Додаткові інструменти
криміналістичного аналізу
Навчальна мета заняття: отримати практичні навички огляду персонального комп’ютера з
використанням LiveCD на базі ОС Linux; ознайомлення сервісом аналізу зображень imageforensic.org та
каталогом криміналістичних інструментів http://toolcatalog.nist.gov/?ff_id=20.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: комп’ютерний клас_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: персональний комп’ютер (ПК) зі встановленою операційною системою
Windows 2000 або вище та доступом до мережі Інтернет, LiveCD на базі
ОС Linux Ubuntu CyberPack (ALF).
Завдання, які потрібно виконати, підкреслено
У загальному випадку для огляду засобів комп’ютерної техніки використовуються
блокувачі запису на вінчестер, за допомогою яких спочатку знімається образ системи, а потім
відбуваються дослідження з цим образом.
В окремих випадках у якості інструменту огляду можна використовувати дистрибутив
операційної системи первинного зняття інформації Ubuntu CyberPack (ALF), який можна
завантажити за адресою https://ualinux.com/ru/ubuntu-cyberpack. Вказаний дистрибутив містить
набір основних засобів для базового огляду комп’ютерної системи.
1. Налаштувати у системі BIOS досліджуваного ПК пріоритетне завантаження з оптичного
диску.
2. Завантажити LiveCD. Під час завантаження при появі графічного вікна натиснути F2 та
обрати українську мову інтерфейсу. У іншому випадку мова інтерфейсу за умовчанням буде
англійською.
3. Запустити графічну оболонку, ввівши у командному рядку команду startх.
4. Для початку документування дій оглядача потрібно запустити програму відеофіксації
зображення екрану Vokoscreen (кнопка UA  sound & video  Vokoscreen).
5. Після завантаження системи за умовчанням усі диски змонтовано тільки для читання,
причому при зміні відповідних налаштувань вже змонтовані диски матимуть раніше встановлені
параметри доступу. Тому можна змінити параметри монтування, вказавши дозвіл на запис, після
чого підключити флеш-карту, на яку будемо записувати відповідні дані огляду.
6. Під час огляду, спочатку можна дізнатися параметри системи, для чого потрібно
використати утиліту Lshw-gtk. Видану нею інформацію потрібно внести до протоколу.
7. За необхідності потрібно налаштувати мережні настройки. Якщо відбувається огляд вебресурсу, то потрібно запустити браузер, для чого натиснути кнопку Web Browser на панелі
швидкого запуску або кнопку UA  Internet  Firefox Web Browser. У запущеному браузері
потрібно запустити плагін HttpFox для аналізу http (зазначити пункт HttpFox вкладки View в
панелі управління Mozilla Firefox) та натиснути в ньому кнопку Start. За допомогою цього плагіна
буде фіксуватися точний час запиту веб-оглядача, витрачений на обробку запиту час, кількість
переданої-отриманої інформації, метод запиту, результат запиту, тип отриманої інформації, URL
відправки інформації.
Якщо натиснути правою кнопкою миші на відповідному полі (наприклад осередку c URL)
викликається контекстне меню c командами копіювання змісту комірки, рядку, всіх рядків в буфер
обміну (Copy, Copy Row, Copy All Row). За допомогою плагіна можна дізнатися, з якої конкретно
адреси надходить відеопотік, передається аудіо тощо.
7.1. Після того, як встановлено шукану адресу, можна скористатися утилітою GNOME
Network Tools (UA  Other  GNOME Network Tool) для одержання відповідної інформації про
домен.
8. Іншими інструментами огляду можуть слугувати програми:
ClamTk – графічна оболонка для пакета антивірусного програмного забезпечення вільного
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програмного забезпечення ClamAV, розробленого для інтеграції з серверами електронної пошти
для перевірки файлів, прикріплених до повідомлень. У пакет входить масштабований
багатопотоковий демон clamd, керований з командного рядка сканер clamscan, а також модуль
оновлення сигнатур по Інтернету freshclam.
Disk Utility – управління жорсткими дисками, форматування, стирання, виправлення
помилок, розбиття диска на розділи, відновлення прав доступу, отримання інформації про розміри
та типах всіх дисків, виправлення дисків, що не монтуються або поводяться некоректно, повне
стирання інформації з дисків, включаючи CD і DVD з можливістю перезапису (CD-RW і DVDRW), створення RAID-масиву (групи окремих дисків, функціонуючих як єдиний том).
GParted – редактор дискових розділів, який призначений для різних операцій з розділами (і
файловими системами, що знаходяться на них), таких як: створення, знищення, зміна розміру,
переміщення, перевірка і копіювання.
GTKHash – підрахунок контрольних сум файлів
TrueCrypt – програма для шифрування «на льоту», дозволяє створювати віртуальний
зашифрований логічний диск, що зберігається у вигляді файлу, також можна повністю шифрувати
розділ жорсткого диска або іншого носія інформації, всі збережені дані в томі TrueCrypt повністю
шифруються, включаючи імена файлів і каталогів, змонтований тому TrueCrypt подібний до
звичайного логічного диску, тому з ним можна працювати за допомогою звичайних утиліт
перевірки та дефрагментації файлової системи.
Etherape – графічний мережний монітор, наочно показує не тільки з'єднання, а й «потік» по
кожному з'єднанню, вид протоколу за номером порту, мережну активність різних хостів.
Wireshark (також відома як Ethereal) є аналізатором мережних протоколів, який дозволяє
фіксувати і досліджувати дані мережі або записувати їх на диск. Мета проекту полягає в тому, щоб
створити якісний аналізатор пакетів для Unix систем. Читає файли даних tcpdump, Sniffer Pro,
NetXray, MS Network Monitor, Novell's LanAlyzer і т.п. Підтримує DNS, FDDI, FTP, HTTP, ICQ,
IPV6, IPX, IRC, MAPI, MOUNT, NETBIOS, NFS, NNTP, POP, PPP, TCP, TELNET, X25 і т.д.
Zenmap – офіційний графічний інтерфейс для потужного сканера мережної безпеки Nmap,
призначений в першу чергу забезпечити новачкам легке використання всіх просунутих
можливостей, доступних професіоналам в консольної версії Nmap.
GHex – це програма для перегляду і редагування файлів як у шістнадцятковому
представленні, так і в ASCII. Добре підходить для редагування файлів збереження ігор.
Vokoscreen – програма для запису відео з екрану, засноване на ffmpeg.
Guymager – це безкоштовна програма для зняття образів з диска з легким для користувача
інтерфейсом на різних мовах, повною підтримкою багатопроцесорних машин, клонування дисків.
linux Volume Manager (LVM) – це дуже потужна система управління томами з даними для
Linux, дозволяє створювати поверх фізичних розділів (або навіть нерозбитих вінчестерів) логічні
томи, які в самій системі будуть видні як звичайні блокові пристрої з даними (тобто як звичайні
розділи). Основні переваги LVM в тому, що по-перше одну групу логічних томів можна
створювати поверх будь-якої кількості фізичних розділів, а по-друге розмір логічних томів можна
легко міняти прямо під час роботи. Крім того, LVM підтримує механізм снапшотов, копіювання
розділів «на льоту» і дзеркалювання, подібне до RAID-1.
R-Studio – набір утиліт для відновлення даних і файлів з жорстких дисків, пристроїв флешпам’яті та інших пристроїв таких, як CD, DVD, дискет, USB дисків, ZIP дисків. Дозволяє
встановити файли видалені поза Кошик або коли Кошик було очищено, в результаті вірусної атаки
або збою живлення комп’ютера. Працює як на локальних, так і на віддалених комп’ютерах по
мережі.
Network Tool – ping, netstat, traceroute, portscan lookup, finger, whois.
Ping – утиліта для перевірки з’єднань в мережах на основі TCP/IP, а також повсякденне
найменування самого запиту.
Netstat показує вміст різних структур даних, пов’язаних з мережею, в різних форматах в
залежності від зазначених опцій.
Traceroute – це службова комп’ютерна програма, призначена для визначення маршрутів
прямування даних в мережах TCP/IP. Traceroute може використовувати різні протоколи передачі
даних в залежності від операційної системи пристрою. Такими протоколами можуть бути UDP,
TCP, ICMP або GRE. Комп’ютери зі встановленою операційною системою Windows
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використовують ICMP-протокол, при цьому операційні системи Linux і маршрутизатори Cisco –
протокол UDP.
Finger – надання інформації про користувачів віддаленого комп’ютера.
WHOIS – отримання реєстраційних даних про власників доменних імен, IP-адрес і
автономних систем.
Gufw – файрвол на базі UFW (Uncomplicated Firewall), який в свою чергу використовує
iptables.
Kismet – мережний сніфер і дешифратор пакетів. Програма використовує PRISM 2 або
Linux-kernel безпроводові карти, автоматичне виявлення IP блоків через UDP, ARP, і DHCP пакети
Lshw-gtk – графічний інтерфейс до утиліти lshw. Він може відображати дуже деталізовану
інформацію про конфігурацію обладнання комп’ютера: процесор, пам’ять, відеокарта, пристрої,
підключені по USB-портів тощо.
NetworkManager – програма для управління мережними з’єднаннями в linux. Графічний
інтерфейс представлений у вигляді індикатора на панелі Unity.
Galculator – науковий калькулятор. Він підтримує різні системи числення (DEC / HEX /
OCT / BIN) і одиниці виміру кутів (DEG / RAD / GRAD), на даний момент також містить широкий
діапазон математичних (базові арифметичні операції, тригонометричні функції і т.д.) та інших
корисних функцій (пам'ять і т.д.). galculator може бути використаний як в алгебраїчному режимі,
так і в режимі зворотної польської записи.
Gedit – текстовий редактор, який підтримує більшість стандартних функцій редактора,
поєднує основний функціонал з іншими можливостями.
GPicView – дуже швидка, маленька і проста програма для перегляду зображень, націлена
на заміну прoгрaм перегляду зображень за замовчуванням в настільних системах. GPicView є
стандартним переглядачем для графічного оточення LXDE.
Xfburn – застосування для запису дисків, яке встановлюється за замовчуванням у
графічному середовищі Xfce.
LibreOffice – офісний пакет з відкритим вихідним кодом, створений як відгалуження від
пакета OpenOffice.org.
Mozilla Firefox – один з найпопулярніших в світі веб-браузерів.
Remmina – просунутий клієнт віддаленого доступу, який володіє широким функціоналом і
підтримкою великої кількості мережних протоколів віддаленого доступу.
Evince – дуже проста програма для перегляду електронних книг і документів у форматах
PDF, DjVu, PostScript, TIFF, DVI, XPS і Comics Books (cbr, cbz, cb7 і cbt).
MPlayer – вільний медіаплеєр.
PeaZip – вільний (GNU Lesser General Public License) і безкоштовний багатоплатформовий
портативний архіватор та графічна оболонка для інших архіваторів.
Tcpdump – утиліта UNIX, що дозволяє перехоплювати і аналізувати мережний трафік, що
проходить через комп’ютер, на якому запущена дана програма.
Netstat – показує вміст різних структур даних, пов’язаних з мережею, в різних форматах в
залежності від зазначених опцій.
Iftop – корисна утиліта підрахунку трафіку в реальному часі. Також вона показує, наскільки
«забитий» канал на сервері.
Nload – консольне застосування, що відстежує мережний трафік і використання смуги
пропускання в реальному часі.
Nmap ("Network Mapper") – утиліта з відкритим вихідним кодом для дослідження мережі та
перевірки безпеки.
Netdiscover є активним / пасивним інструментом для розвідки, в основному розроблена для
безпроводових мереж без DHCP-сервера.
Wget – утиліта для завантаження файлів з Інтернет. Вона підтримує протоколи HTTP,
HTTPS, і FTP, завантаження з серверів проксі по протоколу http.
TestDisk – потужна безкоштовна програма для відновлення даних.
PhotoRec – програма для відновлення втрачених (видалених) файлів (відеофайлів,
документів і архівів з жорстких дисків, компакт-дисків та інших носіїв), а також для відновлення
зображень (тому називається Photo Recovery) з пам’яті цифрових фотокамер. PhotoRec ігнорує
файлові системи і «йде по сліду даних», тому він буде працювати, навіть якщо файлова система
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носія була серйозно пошкоджена або відформатована.
dd_rescue – інструмент для допомоги в одержанні та збереженні даних, розташованих на
пошкодженому розділі. Як і dd, dd_rescue копіює дані з одного файлу або блокового пристрою на
інший.
Midnight Commander – один з файлових менеджерів з текстовим інтерфейсом типу Norton
Commander.
Chntpw – невелика програма надає можливість переглядати інформацію та зміни паролів
користувачів у файлі бази даних користувач Windows NT/2000. Старі паролі можуть бути
невідомі, так як вони будуть перезаписані. Крім того, він також містить простий редактор реєстру
і шестерічний редактор, який дозволить вам возитися з бітами і байтами у файлі, як ви хочете.
OPHcrack – програма, створена для злому паролів Windows.
lshw — утиліта командного рядка, яка надає докладну інформацію апаратних засобів, таких
як версії прошивки, BIOS інформація по материнській платі, конфігурація пам’яті, інформації
процесора тощо.
Galleta є інструментом, який перевіряє вміст cookies файлів, створених в Microsoft Internet
Explorer.
GrokEVT являє собою набір скриптів, призначених для читання файлів журналу подій
Microsoft Windows NT/2000/XP/2003.
9. Щодо кожного досліджуваного файлу, який становить інтерес, а також для створених
доказів потрібно дізнаватися унікальну геш-згортку за допомогою програми GTKHash (UA 
other  gtkhash).
10. Після завершення огляду потрібно зупинити відеозапис та дізнатися геш-згортку
відповідного відеофайлу.
11. Зафіксувати відповідні відомості у протоколі огляду.
12. Записати дані на носій, наприклад, на оптичний диск за допомогою програми Xfburn
(UA  sound & video  xfburn).
Додаткові інструменти криміналістичного аналізу
13. Самостійно
дослідити
можливості
сервісів
imageforensic.org
та
http://exif.regex.info/exif.cgi на прикладі фотографій з мережі.
14. З
використанням
каталогу
Computer
Forensics
Tool
Catalog
(http://toolcatalog.nist.gov/?ff_id=20) обрати інструменти, потрібні для аналізу зображень, які
працюють в ОС Windows та дозволяють аналізувати GPS теги зображень з відображенням їх на
карті. Визначити, які з інструментів є безкоштовним та які мають найновіші релізи.
15. З використанням одного з безкоштовних застосувань, обраних у попередньому пункті,
проаналізуйте декілька зображень з мережі Інтернет.
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Семінарське заняття. Загальні питання використання інформаційних технологій під час торгівлі
людьми.
Навчальна мета заняття: провести гру «Дебати» за темою для виявлення та закріплення знань.
Час проведення __2 год__. Місце проведення: навчальна аудиторія_______________.
(кількість годин)

(полігон, комп’ютерний клас, лабораторія, лінгафонний кабінет)

Устаткування: ручка, зошит.
Порядок проведення заняття
1. Здобувачі вищої освіти заздалегідь отримують перелік питань для підготовки (див. у
кожній лекції) та ознайомлюються з правилами гри.
2. Групу розділяють на три команди: «Доповідачі», «Опоненти», «Рецензенти» (Арбітром є
викладач).
3. Команда доповідачів називає будь яке число у межах кількості питань для підготовки.
Після цього викладач задає питання, номер якого відповідає названому доповідачами числу
у списку питань викладача. Далі команда доповідачів протягом однієї хвилини розмірковує,
чи приймає вона питання. Якщо команда питання не приймає то вона має право ще на одну
спробу вибору питання.
4. Далі команда доповідачів протягом 3-х хвилин готує розгорнуту відповідь на поставлене
викладачем питання. В цей час команда опонентів починає готувати питання для команди
доповідачів, а команда рецензентів починає готувати питання для обох інших команд, з
метою оцінки їх відповідей. Максимальна кількість запитань від кожної команди – 10.
5. Після цього доповідачі відповідають на питання викладача протягом 5-ти хвилин.
Опоненти та рецензенти в цей час корегують свої питання у відповідності до відповіді
доповідачів.
6. Опоненти задають питання доповідачам. Доповідачі розмірковують протягом 40 секунд та
відповідають. Час відповіді необмежений.
7. Рецензенти задають питання доповідачам і опонентам. Ті розмірковують протягом 40
секунд та відповідають. Час відповіді необмежений.
8. Рецензенти протягом 3-х хвилин дають оцінку обом командам.
9. Полеміка між командами протягом 5-ти хвилин.
10. Викладач задає контрольне питання за розглянутим питанням кожній з команд.
11. Викладач оцінює якість роботи кожної з команд.
Критерії оцінювання (за п’ятибальною шкалою кожний):
- повнота та аргументованість відповідей;
- робота в команді;
- дотримання правил етикету.
12. Після оцінювання команд вони змінюють свій статус і гра продовжується. Так три раунди.
13. По закінченні гри підбиваються підсумки.
Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення занять
1. Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних договорів та КПК України
про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій у кримінальному
провадженні, схвалені протоколом засідання науково-методичної ради 20.04.2017 № 3.
2. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України
інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол, затверджена
спільним нака № 613/380/93/228/414/510/2801/5 Міністерства внутрішніх справ, Офісу
Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства
фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020. Офіційний вісник України.
22.09.2020. № 74. Ст. 2362.
3. Дубина В. І. Використання можливостей Укрбюро Інтерполу в протидії злочинам,
пов’язаним з торгівлею людьми. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2014. №
4. С. 198–210.
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4. Манжай О. В.
Проблеми
нормативно-правового
забезпечення
боротьби
з
кіберзлочинністю в Україні. Форум права. 2013. № 1. С. 646–650. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOW
NLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2013_1_109.pdf. (дата звернення: 22.08.2021)
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті
Основна
1. Online Investigative Principles for Federal Law Enforcement Agents. November 1999.
2. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія. Харків
: Золота миля, 2012. 620 с.
3. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із
застосуванням інформаційних технологій: навчальний курс / [А. Вінаков, В. Гузій, Д. Девіс,
В. Дубина, М. Каліжевський, О. Манжай, В. Марков, В. Носов, О. Соловйов]. К., 2017. 148 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012. Голос України. 2012. №
90-91.
5. Манжай О. В. Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки. Вісник Харківського
національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3(74). С. 111-120.
6. Манжай О. В. Способи та інструменти обробки даних великого об’єму в роботі
правоохоронних органів // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми (26 листоп. 2019 р.,
м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
Харків : ХНУВС, 2019. С. 178–180.
7. Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності. Право і
безпека. 2009. № 4 (31). С. 215–219.
8. Особливості документування наркозлочинів, які вчиняються з використанням
можливостей кіберсфери: науково-методичні рекомендації / О. В. Манжай. Х. : ХНУВС, 2019. 24
с.
9. Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України, затверджене
наказом Національної поліції України № 85 : від 10.11.2015, в редакції наказу Національної поліції
України від 07 листопада 2019 року № 1136 «Про внесення змін до Положення про Департамент
кіберполіції Національної поліції України». К. : Національна поліція України, 2019. 11 с.
10. Про кіберзлочинність : конвенція Ради Європи : від 07.09.2005 : ратифікована
Верховною Радою України 07.09.2005 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата
звернення: 10.08.2021).
11. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017.
Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45 (10.11.2017). Ст. 403.
12. Про телекомунікації : закон України від 18.11.2003 : [із змінами і доповненнями].
Офіційний вісник України. 2003. № 51 (02.01.2004). Ч. 1. Ст. 2644.
13. Criminal Intelligence. Manual for Analysts. United Nations, 2011. 96 c.
14. ДСТУ ISO/IEC 27032:2016. Інформаціні технології. Методи захисту. Настанови щодо
кібербезпеки. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 44 с.
Допоміжна
15. Gibson W. Neuromancer. London: HarperCollins, 1994. 271 p.
16. Handbook of Digital Forensics and Investigation / edited by Eoghan Casey. Elsevier
Academic Press, 2010. 567 p.
17. Lorch S. Расследование случаев распространения детской порнографии в Интернете.
Інформаційний бюлетень. К. : МНДЦ, 2004. № 5. С. 145-157.
18. Mccoy M. Collection and Preservation of Digital Evidence / Mark Mccoy, Rachael Elliott //
The Detective’s Handbook / edited by John A. Eterno, Cliff Roberson. London, New-York : CRC Press,
2015. 358 c.
19. National Institute of Justice. Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First
Responders Washington, D.C. : U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 2001. NCJ
187736.
20. Practice Advice on Tackling Commercial Cannabis Cultivation and Head Shops.
Bedfordshire: ACPO NPIA, 2009. 57 p.
21. Ribaux O. Reframing Forensic Science and Criminology for Catalyzing Innovation in
Policing Practices. Policing: A Journal of Policy and Practice. 2019. Vol. 13, Iss. 1. pp. 5–11 (DOI:
10.1093/police/pax057).
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22. The Attorney General’s Guidelines for Domestic FBI Operations. September 29, 2008.
23. The Attorney General’s Guidelines On Federal Bureau Of Investigation Undercover
Operations. May 30, 2002.
24. XML Data Corpus : Report on methodology for collection, cleaning and unified
representation of large textual data from various sources: news reports, weblogs, chat. WP4. D.4.1 /
Ioannis Klapaftis, Suresh Manandhar, Shailesh Pandey [European Seventh Framework Programme FP7218086-Collaborative Project] ; INDECT Consortium. 2009. 41 p.
25. Дахно І. І. Зовнішньоекономічний менеджмент. К. : Центр учбової літератури, 2012.
568 с.
26. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах: від 20.04.1959:
ратифікована Верховною радою України 16.01.1998. Офіційний вісник України. 2004. № 26. С. 231.
Ст. 173.
27. Літвінов М. Ю. Проблемні питання фіксації комп’ютерних слідів під час здійснення
огляду // Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., м. Харків, 23 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Незалеж.
асоц. банків України, Харк. банк. союз. регіон. представник НАБУ. Х. : ХНУВС, 2013. С. 20-23.
28. Манжай О. В., Бучак Т. А. Методика контекстного пошуку документів, які оброблялися
в інформаційно-телекомунікаційній системі, в рамках проведення контрольних заходів по
перевірці стану інформаційної безпеки організації // Матеріали науково-практ. конференції
«Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України». Х. : Вид-во Харківського нац. ун-ту
внутр. справ. 2008. С. 151-153.
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32. Незаконні дії з банківськими платіжними картками: методичні рекомендації. К. : МВС
України, 2013. 28 с.
33. Панасюк І.В. Робота з великими текстовими масивами у правоохоронних органах //
Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми (26 листоп. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків.
нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків : ХНУВС, 2019. С. 192–193.
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