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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасна безпекова ситуація як у державі, так і світі 

суттєво змінюється, що є поштовхом для розвитку якісно нових регуляторів, які 

у своєму арсеналі матимуть ефективні важелі впливу на нові суспільні 

відносини в кібернетичній сфері. Ключовим завданням державної 

кібербезпекової політики дедалі виразніше виступає створення гарантованих 

умов реалізації національних інтересів у кіберпросторі. Даний процес 

уможливлюється завдяки розвитку ефективної системи правового регулювання 

реалізації кібербезпекової політики. Важливим завданням у даному ракурсі 

також виступають формування успішного, кіберграмотного та кіберосвіченого 

кіберсуспільства, здатного стати рушієм технологічного прориву України у 

сфері кібербезпеки, каталізатором розвитку держави в умовах перманентних 

трансформаційних змін та інформаційної глобалізації. 

У правовій доктрині поняття кібербезпекової політики майже не 

розроблялося, а у поодиноких публікаціях кібербезпека здебільшого 

інтерпретується в рамках концепту інформаційної політики, що наперед звужує 

як сам феномен, так і його розуміння та подальший аналіз. У науці 

адміністративного права проблематика кібербезпекової політики розглядалася 

переважно під кутом вивчення окремих компетенцій певних суб’єктів публічної 

адміністрації в рамках окремих елементів адміністративно-правових режимів. 

Методологія формування та розвитку державної кібербезпекової політики 

вже частково закладена в наукових та навчальних працях вітчизняних 

дослідників адміністративного та інформаційного права і політики, зокрема 

таких, як: В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, І. В. Арістова, К. І. Бєляков, 

М. Ю. Віхляєв, В. І. Гурковський, С. Ф. Джерджа, Н. В. Коваленко, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, Б. А. Кормич, М. В. Корієнко, 

О. В. Кохановська, І. Ю. Крегул, Г. М. Красноступ, В. І. Куріло, В. А. Ліпкан, 

П. С. Лютіков, В. Я. Настюк, Є. А. Макаренко, А. І. Марущак, Н. Р. Нижник, 

Н. Б. Новицька, А. М. Новицький, В. Д. Павловський, О. П. Світличний, 

І. М. Сопілко, В. Ю. Степанов, В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець тощо. 

Окремі засадничі положення державної кібербезпекової політики також 

розглядалися і в роботах зарубіжних дослідників: О. Б. Агапова, 

Ю. М. Батуріна, І. Л. Бачило, Д. Белла, А. Б. Венгерова, О. О. Гаврилова, 

Б. Гейтса, М. Кастельса, В. О. Копилова, Й. Курбалія, В. Н. Лопатіна, 

М. М. Россолова, Ю. А. Тіхомірова, Е. Тофлера, М. А. Федотова, Х. Цинь та 

інших. 

У дослідженні застосовані наукові та практичні підходи, що висвітлені у 

наукових доробках деяких фахівців, серед яких: К. О. Данилишина, 

В. Н. Денисов, А. В. Задорожній, І. А. Кадієвська, І. А. Кисарець, Е. Б. Кубко, 

Є. А. Макаренко, В. К. Мамутов, С. Є. Мартинюк, В. І. Муравйов, 

В. П. Нагребельний, Г. П. Несвіт, Н. М. Пархоменко, П. М. Рабінович, 

Н. Ф. Селивон, О. В. Скрипнюк, В. В. Цвєтков, Г. І. Чанишев, Р. І. Чанишев, 

Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик. 
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Питанням безпосередньо розвитку кіберсуспільства, формування 

кібербезпекової політики присвячені наукові розвідки таких дослідників, як: 

Є. Є. Бамбізов, А. В. Баровська, В. Ю. Баскаков, В. М. Бутузов, В. М. Вац, 

О. О. Григор, М. І. Дімчогло, М. Ю. Довгань, О. О. Дьоміна, Д. В. Дубов, 

О. М. Ємельяненко, О. В. Єропудова, В. А. Залізняк, Є. Ф. Збінський, 

Є. О. Калашнюк, Г. В. Камаралі, А. В. Камуз, М. Г. Каращук, В. О. Кірьян, 

О. П. Климентьєв, В. Ю. Кобринський, О. Г. Кривоконь, В. І. Кушерець, 

О. В. Кушнір, О. В. Литвиненко, А. М. Лобода, О. В. Логінова, В. В. Майоров, 

Ю. Є. Максименко, О. А. Мандзюк, О. О. Маруховський, П. Є. Матвієнко, 

О. Г. Мовчун, Г. П. Несвіт, О. В. Оверчук, В. Є. Політило, Г. Г. Почепцов, 

О. О. Проскуріна, С. О. Руденко, Л. І. Рудник, А. Л. Свящук, О. В. Стоєцький, 

К. Г. Татарникова, О. О. Ткаченко, О. В. Топчий, А. В. Тунік, В. Г. Фатхутдінов, 

К. П. Череповський, О. В. Чуприна, В. П. Шеломенцев, О. В. Шепета, 

А. В. Яковець та інших. 

Однак, незважаючи на значний масив наукової літератури, питанням 

правового регулювання побудови системи кібербезпеки і реалізації державної 

кібербезпекової політики приділялося замало уваги. Крім того, в наукових 

джерелах не визначено методологічних засад дослідження кібербезпеки, через 

що недостатньою мірою акцентовано на аксіологічному потенціалі 

кіберпростору, не акцентовано уваги на цінності розуміння кіберпростору як 

окремого та самостійного простору. 

Таким чином, необхідність підвищення ефективності адміністративно-

правового регулювання кібербезпеки, недостатність наукових розробок з цієї 

проблематики, недосконалість нормативних засад регулювання у зазначеній 

сфері зумовлюють актуальність комплексного дослідження адміністративно-

правового регулювання кібербезпеки України. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Проведене дослідження виконано 

відповідно до основних положень Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р., що набуває чинності з 

09.05.2018 р., Стратегії кібербезпеки України, уведеної в дію Указом 

Президента України від 15 березня 2016 р. № 96/2016, Положення «Про 

Національний координаційний центр кібербезпеки» від 07.06.2016 р.; указів 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 р. «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 

заходи з їх нейтралізації» від 13 лютого 2017 р. № 32/2017, «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р. «Про Доктрину 

інформаційної безпеки України» від 25 лютого 2017 р. № 47/2017, «Про 

інформаційно-аналітичний центр» від 12 квітня 2014 р. № 398/2014, «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 р. 
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«Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики 

у сфері інформаційної безпеки України» від 1 травня 2014 р. № 449/2014, 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на  

2018–2020 роки, Дорожньої карти Партнерства у сфері стратегічних 

комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та 

Міжнародним секретаріатом НАТО. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, історичних, сучасних 

вітчизняних та зарубіжних наукових джерел визначити сутність, особливості та 

систему адміністративно-правового регулювання кібербезпеки України, а 

також сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення її 

функціонування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
– визначити стан наукових досліджень за темою роботи;  

– встановити мультиплікативність правових засад формування 

концептосфери кібербезпекової політики; 

– охарактеризувати засади формування кібернетичної функції держави; 

– визначити методологічні підходи до дослідження кібербезпеки; 

– розкрити сутність та структуру кібернетичної деонтології; 

– охарактеризувати поняття та правовий зміст кіберзагроз на сучасному 

етапі; 

– визначити особливості класифікації та легітимації загроз кібербезпеці у 

нормативно-правових актах України; 

– здійснити характеристику основних видів загроз кібербезпеці; 

– виявити адміністративно-правовий зміст національної системи 

кібербезпеки; 

– з’ясувати призначення системи забезпечення кібербезпеки; 

– встановити сутність адміністративно-правового регулювання діяльності 

суб’єктів національної системи кібербезпеки; 

– охарактеризувати напрями оптимізації адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки України; 

– спрогнозувати трансформації суспільних відносин, пов’язаних із 

лобіюванням у сфері кібервідносин, що потребують адміністративно-правового 

регулювання діяльності агентів впливу; 

– визначити напрями адміністративно-правового регулювання формування 

кіберосвіти в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

кібербезпеки. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання 

кібербезпеки України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність філософських, загальнонаукових, спеціальних наукових методів, які 

мають своє безпосереднє застосування у юридичних дослідженнях. Серед 

загальнонаукових методів, що використовувалися, основним є діалектичний 
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метод наукового пізнання, застосування якого дозволило дослідити 

безперервний розвиток, якісні зміни та взаємозв’язки норм адміністративного 

права в контексті трансформації галузевого предмета (підрозділи 1.1, 3.1, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1).  

Методи юридичної лінгвістики, правничої герменевтики та логіко-

семантичного аналізу застосовано для з’ясування змісту багатозначних понять, 

а також формулювання базових понять дисертаційної роботи: 

«адміністративно-правове регулювання кібербезпека», «інформаційна безпека», 

«кібернетичній простір», «інформаційний простір», «доповнена реальність», 

«віртуальна реальність», «адміністративно-правове регулювання державної 

кібербезпекової політики», «кібернетична сфера», «homo cyberus», 

«кібернетична ідентичність», «адміністративно-правове регулювання 

формування та розвитку національної системи кібербезпеки» тощо 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 5.1). За допомогою історично-правового методу 

встановлено історіографію вчень про адміністративно-правове регулювання 

кібербезпеки та загалом функцій та інструментів адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері кібербезпеки, виявлено зв’язок 

минулого і сьогодення (підрозділи 1.1, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3). Застосування 

методу системного аналізу дозволило дослідити місце правових норм в системі 

реалізації державної кібербезпекової політики, встановити роль інформаційного 

законодавства України як правової основи державної кібербезпекової політики, 

проаналізувати положення сучасної теорії адміністративного та інформаційного 

права, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо понять 

«кібербезпека», «державна кібербезпекова політика», розкрити призначення 

нормативних актів в аспекті необхідності легітимації базових понять, виділити 

самостійний вид правових відносин – кібервідносини (підрозділи 1.1, 1.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 4.3). Метод групування та системно-структурний підхід використано 

для класифікаційного розподілу, з’ясування внутрішньої структури та аналізу 

взаємозв’язків елементів адміністративно-правового регулювання кібербезпеки 

(підрозділи 4.2, 4.3, 5.1), а методи моделювання, аналізу та синтезу – для 

розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства (розділи 2, 5). 

Застосування формально-догматичного методу сприяло розкриттю змісту 

закріплених в законі юридичних конструкцій державної кібербезпекової 

політики, виявленню прогалин та неузгодженостей у законодавстві, підготовці 

пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання 

кібербезпеки (підрозділи 4.2, 5.2, 5.3). Формально-логічний метод став у 

пригоді під час дослідження особливостей формування понятійно-

категорійного апарату теорії державної кібербезпекової політики, формуванні 

кібернетичної функції держави (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Формально-юридичний 

метод забезпечив дослідження змісту та структури правових норм, що 

регулюють суспільні відносини у сфері кібербезпеки (підрозділи 4.1, 5.2). У 

процесі дослідження для вирішення окремих задач використано метод 

порівняльного аналізу – для з’ясування зарубіжного досвіду адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері кібербезпеки 

(підрозділи 1.3, 5.3, 3.3). 
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Нормативну основу роботи складають Конституція України, міжнародно-

правові акти, ратифіковані Україною, закони України, акти Президента України 

та Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що визначають зміст та 

особливості адміністративно-правового регулювання кібербезпеки України. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

органів публічного управління, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням, присвяченим визначенню сутності, особливостей та системи 

адміністративно-правового регулювання кібербезпеки України. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення і висновки, 

зокрема: 

уперше: 
– встановлено мультиплікативність правових засад формування 

концептосфери кібербезпекової політики, внаслідок чого запропоновано ввести 

в науковий обіг неологізми: «кібернетична функція держави», «кібернетична 

топологія» – просторово-часові параметри кіберпростору, який породжується 

під час взаємодії людей у кіберпросторі один із одним, так само як і взаємодії 

людини зі штучним інтелектом в рамках даного простору; в рамках реалізації 

кібернетичної функції держави, формування подальших гарантій реалізації 

конституційного і природного права на життя науково обґрунтовано 

необхідність розроблення механізму реалізації «права на кібернетичну 

безпеку»; «контркібершпигунська діяльність» – спеціальний вид діяльності 

компетентних органів державної влади і уповноважених ними недержавних 

організацій у сфері забезпечення кібернетичної безпеки, яка здійснюється з 

використанням системи контррозвідувальних, кібернетичних, інформаційних, 

пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на: 

упередження шляхом проведення активних заходів для усунення причин та 

умов, а також нейтралізації реальних і потенційних (нереалізованих) загроз; 

попередження, що включає своєчасне виявлення, запобігання та припинення, а 

також мінімізацію дії негативних наслідків від реалізації небезпеки (загрози) 

зовнішніх та внутрішніх загроз кібербезпеці України, хакерських, 

кібершпигунських, розвідувальних, кібертерористичних, кіберзлочинних та 

інших протиправних посягань: спеціальних служб іноземних держав; 

хакерських організацій, в тому числі підтримуваних спеціальними службами 

іноземних держав, транснаціональними корпораціями, а також іншими третіми 

суб’єктами; окремих груп, що діють самостійно; окремих осіб (хактивістів) на 

національні інтереси України; 

– наведено аргументацію і висунуто гіпотезу щодо необхідності 

формування окремої, кібернетичної, функції держави як самостійного і 

пріоритетного напряму державної кібербезпекової політики, котрий 

здійснюється за допомогою кібернетичних засобів для досягнення 

кібернетичного суверенітету, вільного та безпечного розвитку кіберсуспільства 
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в рамках національного сегменту кіберпростору конкретної держави, в тому 

числі для захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина у 

сфері кібербезпеки; виступає формою досягнення інших цілей суспільства і 

держави в найбільш важливих сферах життєдіяльності; визначено засади її 

формування, а також сформульовано відповідні чинники, які поділено на 

2 класи: позитивні та негативні. Своєю чергою, кожний клас чинників поділено 

на відповідні блоки: безпековий, світоглядний, кібернетичний, 

інфраструктурний, блок стратегічних комунікацій, правовий, фінансово-

економічний, організаційний, інформаційний, кримінальний. По кожному 

блоку сформульовано окремі види чинників; 

– науково доведено необхідність розроблення кібернетичної деонтології – 

міждисциплінарної науки, що вивчає стандарти належної поведінки суб’єктів 

кібернетичних відносин в кібернетичній сфері, які ґрунтуються на засадах 

кібернетичної аксіології, що містить системну кореляцію імперативних 

моральних, кібернетичних і соціальних цінностей особи, суспільства і держави, 

штучного інтелекту, національних кібернетичних інтересів та кібернетичних 

прав і свобод, спрямованих на формування гарантованих державою в рамках 

реалізації державної кібербезпекової політики, ефективного здійснення 

кібернетичної функції держави, умов для реалізації законних кібернетичних 

прав і свобод людини, громадянина, штучного інтелекту, а також особливості 

реалізації цих стандартів у практичній діяльності; 

– виявлено адміністративно-правовий зміст національної системи 

кібербезпеки, що визначають оновлене призначення адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки через закріплення на законодавчому рівні 

відповідних його напрямів: 1) загальнодержавна система протидії 

кіберзлочинності; 2) загальнодержавна система протидії кібертероризму; 

3) загальнодержавна система протидії кібершпигунству; 4) загальнодержавна 

система протидії інформаційним війнам та новим комплексним видам загроз, у 

тому числі гібридним війнам; 5) загальнодержавна система кібернетичного 

захисту об’єктів національної критичної інфраструктури, а також обов’язків 

суб’єктів публічного управління зі здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення кібернетичних прав, свобод, законних інтересів фізичних осіб, 

прав та свобод юридичних осіб у сфері кібервідносин, оскільки саме 

регламентація обов’язків суб’єктів публічного управління щодо забезпечення 

найбільш ефективної реалізації приватних, насамперед, та публічних інтересів є 

основним призначенням адміністративно-правового регулювання; необхідність 

застосування проактивного підходу і відповідно до нього активних заходів під 

час реалізації державної кібербезпекової політики; необхідність приведення у 

відповідність чинного законодавства стосовно адміністративно-правового 

регулювання цифрової взаємодії; 

удосконалено: 
– результати наукових досліджень адміністративних правовідносин, які 

виникають у сфері кібербезпеки через аргументацію факту, що 

адміністративно-правове регулювання кібербезпеки може здійснюватися як 

нормами адміністративного права, так і на міжгалузевому рівні, тобто акти 
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інших галузей права можуть містити норми, що мають адміністративно-

правовий зміст або виступати джерелом адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки; 

– методологічні підходи до дослідження кібербезпеки: теорію аналітичної 

наратології в контексті застосування ґерменевтичного підходу до порізнення 

кібернетичного та інформаційного просторів та відокремлення методів 

правового регулювання залежно від відповідних видів суспільних відносин; 

наукову аргументацію щодо помилковості гіперболізації концепції 

людиноцентризму з подальшою її імплементацією до сфери кібербезпеки, за 

якої правники більшою мірою звертають увагу на надлишкову зарегульованість 

і втручання держави в правовідносини, адже у сфері кібербезпеки держава має 

найменший вплив на регулювання суспільних відносин, а тому поряд із уявною 

свободою дій формуються чіткі умови для сталих системних порушень прав і 

свобод українських громадян, інтересів України в кіберпросторі, порушується 

баланс прав та обов’язків, а отже втрачається постульована в даній дихотомії 

синергія; методи правничої герменевтики та юридичної лінгвістики, які 

уможливили виявлення порушення правил юридичної техніки під час 

укладання Стратегії кібербезпеки України, що виявилося з-поміж багатьох 

чинників у відсутності застосування адекватної юридичної термінології щодо 

опису стратегічних явищ, гіперзв’язків з чинним кібербезпековим 

законодавством; методи юридичної лінгвістики, які дозволили диференціювати 

семантику досліджуваних терміносполучень з подальшою коректною їхньою 

легітимацією; методи прагматики та прагмалінгвістики при визначенні цілей і 

пріоритетів кібербезпекової політики та суб’єктів, що виступають носіями такої 

політики, вирішенні юридико-стилістичних та комунікативних завдань, які 

виникають на етапі створення нормативно-правових актів, інтеграції на рівні 

концептів когнітивних, логічних, методологічних складових ментальних 

смислів; 

– теоретичні положення щодо характеристики основних видів, визначених 

в законодавстві, загроз кібербезпеці на: кіберзлочинність, кібертероризм, 

кібершпигунство, кібервійна з подальшим відповідним поданням 

організаційно-функціональної моделі державної кібербезпекової політики; 

– аргументацію щодо призначення системи забезпечення кібербезпеки 

через докладний аналіз складових правовідносин у зазначеній сфері, а також 

встановлення невирішених завдань щодо управління нею; 

– підходи до адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів 

національної системи кібербезпеки з поділом на загальні, спеціальні та інші 

суб’єкти забезпечення кібербезпеки. Останні, своєю чергою, поділяються на: 

інші державні органи; розпорядників інформаційно-телекомунікаційних систем 

об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів кібербезпеки, які 

провадять діяльність із надання інформаційних та/або телекомунікаційних 

послуг; незалежні організації та експертів; 

– аргументацію, що Національне антикорупційне бюро і Державне бюро 

розслідувань також виступають суб’єктами національної системи кібербезпеки, 

що зумовлює відповідне корегування кібербезпекового законодавства;  
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дістали подальшого розвитку: 

– висновки щодо обґрунтування наукових позицій, в яких визначено 

правовий зміст, підходи до визначення поняття кіберзагроз та теоретичні 

проблеми їхньої класифікації та легітимації у нормативно-правових актах, 

аргументовано необхідність доповнення наявного переліку такими загрозами 

кібербезпеці, як: гібридна війна, неконтрольований розвиток ринку 

криптовалют, блок-чейн технологій, смислові війни; 

– наукові положення щодо регулювання кібербезпеки через розроблення 

правових засад ефективної реалізації кібербезпекової політики, яку визначено 

як діяльність держави в кібернетичній сфері, спрямованої на задоволення 

кібернетичних потреб людини і громадянина через формування відкритого 

кібернетичного суспільства на основі розвитку єдиного кібернетичного 

простору цілісної, кібернетично розвиненої держави та її інтеграції у світовий 

кібернетичний простір з урахуванням збереження національної ідентичності, 

реалізації національних інтересів під час забезпечення кібернетичної безпеки на 

внутрішньодержавному та міжнародному рівнях як у віртуальному просторі і 

доповненій реальності, так і в реальному житті; легітимації необхідності 

вжиття наступальних дій в кіберпросторі, що мають базуватися на розроблені 

нової концепції кібербезпекової політики, яка має носити проактивний, 

превентивний, активний та наступальний характер; складових суспільних 

відносин у різних сегментах сферах кіберпростору: доповнена реальність і 

віртуальна реальність через легітимацію даних понять, внесення відповідних 

змін до кібербезпекового законодавства; 

– теоретичні узагальнення щодо важливих особливостей адміністративно-

правового регулювання діяльності агентів впливу (лідерів громадської думки) 

під час реалізації кібербезпекової політики;  

– теоретичні узагальнення щодо напрямів удосконалення нормативно-

правового регулювання кіберосвіти та професійної діяльності суб’єктів 

кібербезпекової політики тощо. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – у разі подальших розробок теорії 

інформаційного та адміністративного права (акти впровадження Національного 

університету оборони України імені Івана Черняхівського від 31.10.2017; 

ОРІДУ Національної академії державного управління при Президентові 

України від 25.01.2018); 

– сфері правотворчості – під час розроблення, обговорення національних 

нормативно-правових актів, спрямованих на формування національної системи 

кібербезпеки, а також організацію її ефективного функціонування; 

– правозастосовній діяльності – задля вдосконалення діяльності суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки (акт впровадження Міністерства інформаційної 

політики України від 18.01.2018); 

– навчальному процесі – для підготовки навчальної літератури та проведення 

занять з дисциплін «Кібербезпека», «Інформаційне право України», 
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«Кібернетична деонтологія», «Кібернетична акмеологія», «Адміністративне 

право України», «Сучасні проблеми адміністративного права та процесу», 

«Кібербезпекова політика», «Стратегічні комунікації», «Аналітична 

наратологія», «Управління інформаційною безпекою у Збройних силах 

України» (акт впровадження Національного університету оборони України 

імені Івана Черняхівського від 31.10.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно з використанням новітніх здобутків вітчизняної та зарубіжної науки 

інформаційного та адміністративного права, усі викладені в ньому положення і 

висновки обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано навчальний посібник «Національна безпека України: 

кримінально-правова охорона» (здобувачем розроблено розділ 4 «Система 

злочинів проти основ національної безпеки України»). У дисертації ідеї та 

розробки, які належать співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднено на 11 науково-практичних, в 

тому числі й міжнародних конференціях: «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2017 р.); «Актуальні питання 

правової теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 2017 р.); «Інформаційна 

безпека: європейські орієнтири та перспективи для України» (м. Харків, 

2016 р.); «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання 

сьогодення» (м. Харків, 2017 р.); «Публічне адміністрування в умовах змін та 

перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 

2017 р.); «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» 

(м. Київ, 2017 р.); «Україна в сучасному світі: виклики і можливості» (м. Київ, 

2016 р.); «Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх 

вирішення» (м. Ірпінь, 2015 р.); «Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» (м. Одеса, 2017 р.); 

«Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства» (м. Краків, 

Польща, 2017 р.,); «Сучасна університетська правова освіта і наука» (м. Київ, 

2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображено в 

1 одноосібній монографії, 1 навчальному посібнику, 36 статтях, з них 

29 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, 7 статей – 

у зарубіжних наукових виданнях, та 11 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, які містять чотирнадцять підрозділів, додатків, висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 521 сторінка, 

у т. ч. основного тексту – 416 сторінок. Список використаних джерел налічує 

883 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, методи 

дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів, наводяться відомості про особистий внесок здобувача, апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Концептуальні засади кібербезпеки» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукових досліджень за темою» встановлено, що 

сучасний рівень розвитку кіберсуспільства потребує зміни наукових підходів і 

корекції наукових парадигм щодо вирішення низки проблем. У науковому 

вжитку ще не до кінця сформовано уявлення про зміст термінів «кіберпростір», 

«кіберсуспільство», «кібербезпека», «кіберзагроза», «кібербезпекова політика». 

До того ж наукова рефлексія даного явища також не набула ознак завершеної 

теорії, що певним чином впливає на вироблення ефективних напрямів 

державної кібербезпекової політики та напрями адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки. 

Встановлено, що сучасні дослідники кібербезпекової проблематики 

здебільшого зосереджують увагу на розробленні окремих, фрагментарних 

проблем, що призводить до безсистемного розгляду кібербезпеки.  

Бібліографічні джерела угруповано відповідно до критерію предмета 

дослідження: 1) концептуальні: роботи, в яких предметом виступають 

різноманітні аспекти розвитку інформаційного суспільства, інформаційної 

влади та реалізації інформаційної політики, що дозволить в роботі сформувати 

наукові засади до розроблення теорії кібернетичного суспільства, формування 

нової категорії людини homo cyberus та кібербезпекової політики; роботи, в 

яких предметом дослідження виступає інформаційна безпека, сприятимуть 

формуванню засад для розроблення кіберкультури, кіберментальності, 

інформаційної ідентичності в кіберпросторі, кіберосвіти, розвитку безпечного 

кіберпростору, власно кібербезпеки; роботи, де предметом виступають функції 

держави: а) де визначаються загальні засади теорії функцій держави; б) в яких 

конкретизуються окремі види функцій держави (соціальна, економічна, 

правоохоронна, внутрішні та зовнішні), що сприяли встановленню 

кореляційних зв’язків для подальшого теоретичного обґрунтування 

необхідності формування кібернетичної функції держави; 2) галузеві: роботи, в 

яких предметом виступають: правові режими окремих видів інформації; 

різноманітні аспекти адміністративно-правової відповідальності; різнобічні 

аспекти права на доступ до інформації. 

У підрозділі 1.2 «Мультиплікативність правових засад формування 

концептосфери кібербезпекової політики» встановлено, що застосування 

методів юридичної лінгвістики дало можливість зазначити, що феномен 

кібербезпеки політики полягає в тому, що на початковому етапі вона з’являється 

як деякий абстрагований концепт, який потребує визначення основних теоретико-

методологічних засад подальшої діяльності, зокрема її адміністративно-правового 
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регулювання. Без цього неможливе подальше проектування адміністративно-

правових норм, що матеріалізуються у текстах законодавчих актів. Зазначене 

створює підґрунтя для висновку про необхідність здійснення подальших наукових 

досліджень, які дозволятимуть знаходити оптимальні підходи й запроваджувати 

ефективну юридичну техніку. 

Встановлено, що ґерменевтичний підхід у дослідженні термінології 

інформаційного та адміністративного права має значний, до кінця не розкритий 

потенціал. Наголошено, що подальший розвиток діяльності держави у сфері 

кібернетичної безпеки, концептуальне вироблення засад політики у цій галузі 

можливе лише за умови комплексного поєднання науково виважених засад різних 

інтегративних наук і відтворення провідних концепцій у текстах відповідних 

нормативно-правових актів. 

У підрозділі 1.3 «Засади формування кібернетичної функції держави» 

проаналізовано чинники та тенденції формування кібернетичної функції 

держави. 

Доведено, що кібернетична функція держави через власну іманентну 

самоорганізаційну природу має реалізовуватися в рамках сформованої та 

ефективно функціонуючої національної системи кібербезпеки із залученням 

всіх центральних органів виконавчої влади, недержавних, в тому числі 

волонтерських, організацій кожного окремого суб’єкта кібербезпекових 

правовідносин. Ефективна реалізація кібернетичної функції сприятиме 

інтеграції України до глобального кіберпростору в якості стабілізаційного 

балансуючого різні інтереси компонента. 

Визначено передумови виділення кібернетичної функції в окрему функцію 

держави, що стало результатом застосування прогностичного підходу. 

Сформульовано авторське визначення поняття «кібернетична функція 

держави». Виділено такі основні ознаки кібернетичної функції держави: є 

іманентною в сучасному глобалізованому інформаційному світі; становить 

зміст кібербезпекової політики; здійснюється за допомогою кібернетичних, 

інформаційних, організаційно-правових, соціально-економічних та 

криптографічних, спеціальних та засобів стратегічних комунікацій; спрямована 

на кібербезпекові відносини, склад яких залежить від рівня розвитку 

інформаційного суспільства в конкретній країні, рівня глобалізації і 

транспарентності, розвитку інформаційних технологій і їхнього правового 

забезпечення в безпечній реалізації; органічно пов’язана з рівнем розвитку 

інформаційної культури, інформаційного суспільства й інформаційного права; 

специфічною ознакою кібернетичної функції є те, що інформація виступає і 

об’єктом регулювання, і об’єктом захисту, а також може становити загрозу 

самому кіберсуспільству; в кібернетичній функції держави знаходить своє 

відлуння нерозривний зв’язок і взаємовплив держави й інформації; 

кібернетична функція держави формується і реалізується під впливом 

комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників. Відповідно виділено та 

охарактеризовано їх основні риси, а також сформульовано тенденції розвитку 

кібернетичної функції, які є органічно поєднаними із очікуваними результатами 

від її реалізації. 
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Закладено фундамент для наукового обґрунтування гіпотези про 

детермінацію кібернетичної функції держави і кібербезпекової політики. 

Обґрунтовано необхідність розроблення такого інституту, як «право на 

кібернетичну безпеку». 

Розділ 2 «Методологічні засади дослідження кібербезпеки» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Полілогічна інтерпретація методологічних підходів до 

вивчення кібербезпеки» обґрунтовано некоректне застосування наукової 

методології, наголошено на превалюючій шаблонізації і тиражуванні однакових 

методологічних підходів та методів до вивчення різних за своєю природою 

правових явищ та феноменів, що призводить до неефективності 

адміністративно-правового регулювання кібербезпеки. Доведено необхідність 

підставі полілогії здійснення спроби перероблення фундаментальних засад в 

науковій картині сучасного кіберсоціуму за наступним формулюванням підстав 

для подальшого розроблення нової метатеорії, дисципліни соціальної думки і 

слова в революційній переорганізації соціального пізнання кібербезпеки і 

субординації можливих і варіативних гносеологічних потоків знань. Вказано, 

що полілогічна інтерпретація уможливила наведення наукової аргументації до 

заперечення як лукаво наївному космополітизму у кіберпросторі, за якого 

зазначається на відсутність необхідності правового регулювання відносин у 

кіберпросторі, так і суверенному націоналізму (кібертоталітаризму), за якого 

надмірна зарегульованість унеможливлює і знецінює мережу Інтернет.  

Наголошено, що адміністративно-правове регулювання кібербезпеки має 

будуватись на прогнозних моделях і сценарному підході. Підкреслено, що у 

зв’язку із вказаним, дана робота виконана в рамках адміністративного та 

інформаційного права, які є найбільш динамічними галузями права, 

відображаючи рухливість суспільних відносин, притаманну стрімкому розвитку 

кіберсуспільства. 

Зауважено, що автоматизація та переведення державних реєстрів багатьох 

країн на платформи блокчейн, які за своєю здатністю унеможливлюють 

здійснення державного контролю, створюють умови для встановлення такого 

контролю з боку штучного інтелекту і фактична цифровізація світу може 

відбуватися за тими правилами, як це змоделює і обґрунтує сам для себе 

штучний інтелект. Констатовано, що кібернетика на даному етапі має достатній 

потенціал для використання в інформаційно- та адміністративно-правовій 

науках з метою удосконалення адміністративно-правового регулювання 

кібербезпеки.  

У підрозділі 2.2 «Засади кібернетичної деонтології» встановлено та чітко 

простежено наявну тенденцію деонтологізації наукового знання у сфері 

досліджень кібернетичних відносин держави, що виявляється в активізації 

застосування методології сучасної філософії, зокрема необхідності 

використання деонтологічного підходу, зумовленого поступовим ствердженням 

ідеології соціологізму. Кібернетичну деонтологію запропоновано визначати як 

науку про зародження, формування, розвиток і функціонування діючого у сфері 

кібернетичних відносин нормативно-орієнтуючого інституту, особливої системи 
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норм (і кодексів) професійної поведінки суб’єктів кібернетичних відносин, 

заведених стандартів, заснованих на моральній аксіоматиці безпечного 

інформаційного простору. У її рамках доцільно виокремити такі аспекти: теорію 

морального та етичного обов’язку, належної чи морально обов’язкової 

поведінки суб’єктів кібернетичних відносин; галузь знань про виникнення, 

формування, розвиток та функціонування серед суб’єктів кібернетичних 

відносин особливої системи норм належної поведінки, загальновизнаних 

стандартів, що базуються на пріоритетності та гарантуванні реалізації 

кібернетичних прав і свобод людини і громадянина, їхніх законних 

кібернетичних інтересах і моральних принципах; науку, що вивчає міжнародні, 

національні, регіональні та локальні системи вимог до поведінки суб’єктів 

кібернетичних відносин, що дозволить надати їх поведінці та діям мотиваційної 

аргументованості, запровадити в їх групі загальнолюдські та групові 

інформаційні цінності; наукову та учбову дисципліну, яку слід викладати при 

підготовці кадрів із ІКТ, інформаційного права, інформаційної політики, 

інформаційної безпеки, державного управління під час виховання нової 

генерації інформаційного суспільства, визначення рівня інформаційної 

неосвіченості та реформованості. 

Обґрунтовано, що кібернетична деонтологія виступає: 1) моральним 

стрижнем та основою розвитку безпечних кібернетичних відносин; 

2) дороговказом розвитку інформаційного суспільства; 3) мірилом ефективності 

електронного урядування. 

Встановлено, що функції кібернетичної деонтології полягають у тому, що 

саме слід передбачати, оскільки вони допоможуть спрямувати процес 

підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання 

кібернетичних відносин відповідно до етичних норм, нададуть кіберсуспільству 

додаткових гарантій безпечного функціонування як полісистемного утворення 

на рівні коеволюційної макросистеми, відносини в якій врегульовані в тому 

числі й нормами адміністративного права.  

Розділ 3 «Правова природа загроз кібербезпеці України на сучасному 

етапі державотворення» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та правовий зміст кіберзагроз» відзначено, що 

формування та ефективна реалізація кібербезпекової політики, в рамках якої 

розробляється комплекс заходів щодо правових та організаційних засад 

забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі; 

формування та визначення основних цілей, напрямів і принципів даної 

політики, окреслення повноважень державних органів, підприємств, установ, 

організацій, осіб та громадян у цій сфері, засади державно-приватної взаємодії, 

а також принципи координації їхньої діяльності із забезпечення кібербезпеки, – 

є необхідною умовою результативного розвитку кіберсуспільства в Україні. 

Встановлено, що в провідних державах світу вже сформовано національні 

системи кібернетичної безпеки – як найбільш оптимальні організаційно-

функціональні структури, здатні в короткий проміжок часу акумулювати сили 



 14 

та засоби компетентних органів державної влади із залученням інститутів 

громадянського суспільства для протидії кіберзагрозам різного характеру. 

Визначено організаційно-правову модель кібербезпеки через організаційно-

структурні та нормативно-правові зміни. До організаційно-структурних змін 

належить створення: Міністерства інформаційної політики України; у складі 

Національної поліції України – кіберполіції; Національного координаційного 

центру кібербезпеки як робочого органу Ради національної безпеки і оборони 

України, який здійснює координацію та контроль за діяльністю суб’єктів 

сектора безпеки і оборони, що забезпечують кібербезпеку, вносить 

Президентові України пропозиції щодо формування та уточнення Стратегії 

кібербезпеки України; Ради з питань комунікацій – консультативно-дорадчого 

органу Кабінету Міністрів України; Об’єднаного інформаційно-аналітичного 

центру «Єдина Країна»; Єдиного прес-центру з висвітлення АТО на базі 

Служби безпеки України тощо. До нормативно-правових змін належить 

ухвалення: Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» (від 5 жовтня 2017 р.); Стратегії кібербезпеки України; Доктрини 

інформаційної безпеки України; оновленої Стратегії національної безпеки 

України; започаткування Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між 

РНБО України та Міжнародним секретаріатом НАТО, які мають у своєму 

складі сферу кібербезпеки. 

Проаналізовано нормативно-правові та доктринальні підходи до визначення 

поняття «кіберзагроза». Встановлено, що певною мірою, наслідуючи загальний 

алгоритм формування базового поняття, разом із цим тиражується не зовсім 

коректний підхід щодо використання тих термінів, законодавче визначення 

яких відсутнє. Доведено потребу у прийнятті нормативно-правових актів, в 

яких був би чітко визначний механізм захисту інформаційних прав від 

протиправних дій третіх осіб щодо інформації. Визначено, що ухвалена 

Стратегія кібербезпеки України за своїм змістом в концептуальному плані не 

відповідає змісту саме стратегії: не передбачає формування, етапність реалізації 

і досягнення стратегічних цілей; не сформовано засади для здійснення 

стратегічного управління у сфері кібербезпеки; здійснений логіко-семантичний 

аналіз, а також застосування методів правничої лінгвістики надали можливість 

констатувати про відсутність застосування адекватних денотатів щодо опису 

стратегічних (за задумом авторів Стратегії) явищ; у Стратегії відсутні 

механізми стратегічного планування і прогнозування розвитку кіберпростору, а 

також прогнозних моделей спроможностей національної системи кібербезпеки 

в нових умовах.  

Встановлено принцип вдосконалення правових та організаційних 

можливостей з кіберзахисту відповідно до трансформації сучасних кіберзагроз. 

Наголошено, що нині не існує уніфікованої моделі побудови національної 

системи кібербезпеки. Водночас важливим питанням залишається створення 

належної нормативно-правової основи для подальшої розбудови ефективних 

кіберспроможностей, закладення ключових підвалин розвитку національної 

системи кібербезпеки України.  
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Аргументовано, що одним із ключових питань організації ефективної 

роботи національних систем кібербезпеки залишається налагодження взаємодії 

між компетентними державними органами, які є суб’єктами національної 

системи кібербезпеки, та здійснення координації з такої діяльності. Твердо 

обґрунтовано наукову позицію, що поряд із компетентними державними 

органами до легітимованого переліку суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

мають бути віднесені і недержавні організації, в тому числі волонтерські. 

У підрозділі 3.2 «Класифікація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-
правових актах України» досліджено зміст та основні підходи до формування 

критеріїв класифікації кіберзагроз. Висновується, що проблема захисту 

критичної інфраструктури від кібернетичних загроз повинна бути складовою 

загальнодержавної системи кібернетичної безпеки. Для протидії сучасним 

загрозам у кіберпросторi системи захисту повинні мати змогу швидко 

адаптуватися до змін.  

Відзначено, що в існуючих нормативно-правових актах станом до вересня 

2017 року було відсутнє визначене поняття «кіберзагроза», ця прогалина була 

усунена із прийняттям Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», який було підписано президентом 5 жовтня 2017 року і 

який вступив в дію 9 травня 2018 року. 

Подано модель джерел загроз кібербезпеці: міжнародні злочинні групи 

хакерів; окремі, підготовлені у сфері інформаційних технологій, злочинці; 

іноземні державні органи; терористські та екстремістські угруповання; 

транснаціональні корпорації та фінансово-промислові групи; розвідувальні 

органи іноземних держав; підрозділи сил спеціальних операцій; підрозділи 

кібервійськ іноземних держав. 

Виділено об’єкти, на які спрямовано дію кіберзагроз. Встановлено, що 

основними легітимованими видами кіберзагроз є: кіберзлочинність; 

кібертероризм та кібершпигунство; кібервійна. Також за умови відсутності 

адміністративного-правового регулювання кібервідносин аргументовано 

необхідність інтерпретації технологій блокчейн, а також формування ринку 

криптовалюти, функціонування штучного інтелекту як загроз кібербезпеці 

України. 

У підрозділі 3.3 «Види загроз кібербезпеці України» детально проаналізовано 

легітимовані загрози кібербезпеці. 

Щодо кіберзлочинності встановлено, що протидія та попередження 

кіберзлочинності та рівень кібербезпеки на сьогодні є одним із пріоритетних 

напрямів в державній політиці України, для комплексної боротьби з 

кіберзлочинністю необхідними є спільні зусилля держави, громадян, 

кіберволонтерських організацій та міжнародної спільноти загалом.  

Нагальною є необхідність активізації участі України в інтересах 

національної безпеки в різноманітних системах міжнародної та глобальної 

кібернетичної безпеки, посилення в інтересах національної безпеки України 

співпраці з всесвітніми інформаційними корпораціями Facebook, Apple, Google 

із залученням широкого кола аналітичних центрів, в тому числі недержавних та 

інститутів громадянського суспільства. Доведено, що саме хакери в недалекому 
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майбутньому становитимуть найбільшу загрозу кібербезпеці України, через що 

питання адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності набувають 

додаткової актуальності. 

Щодо кібершпигунства встановлено: як на міжнародному, так і на 

національному рівнях відсутня уніфікована дефініція «кібершпигунства», що 

формує підстави для здійснення ґрунтовних досліджень даного явища. Надано 

авторську дефініцію даного поняття.  

Щодо інформаційної інтервенції (кібервійни) встановлено, що це – 

насильницьке втручання одного або декількох суб’єктів інформаційних 

відносин у діяльність іншого чи інших, а в широкому – певний комплекс дій 

агресивного характеру, які спрямовані на здійснення впливу на суспільну 

думку і прийняття рішень всередині однієї або іншій державі та досягнення 

чітко визначених результатів. Інформаційні інтервенції становлять суттєву 

загрозу кібернетичній безпеці, оскільки остання є частиною національної 

безпеки та може завдавати шкоди як державі загалом, так і окремим фізичним 

особам. Створення дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає 

від державних органів України чіткого визначення правових засад державної 

політики у цій сфері та своєчасного реагування на динамічні зміни, що 

відбуваються у світі у сфері забезпечення кібернетичної безпеки із можливістю 

застосування міжнародного досвіду. Вказано, що і донині не існує загальної 

кількісної оцінки стосовно видів кібератак та методів їх застосування. 

Обґрунтовано застосування проактивного підходу та необхідність розроблення 

та провадження у практичну діяльність наступальної стратегії в кіберпросторі. 

Розділ 4 «Адміністративно-правовий вимір ефективного 

функціонування національної системи кібербезпеки України» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Адміністративно-правовий зміст національної системи 
кібербезпеки» встановлено, що національна система кібербезпеки – 

взаємопов’язана спільними цілями та завданнями щодо реалізації національних 

інтересів в кіберпросторі сукупність державних і недержавних суб’єктів, які 

внаслідок спільної, узгодженої за часом та місцем, за принципами та методами 

діяльності досягають спільних результатів із використанням притаманних їм 

форм і методів реалізації предметної компетенції, визначеної в законодавстві 

України. 

Подано структурно-функціональну модель національної системи 

кібернетичної безпеки України. Інтерпретуючи національну систему 

кібербезпеки як складову системи забезпечення національної безпеки вказано 

на те, що в Україні сформовані елементи механізму адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки. Система національної безпеки є 

багатокомпонентною і національна система кібербезпеки є її окремою 

самодостатньою підсистемою, мета функціонування якої полягає у забезпеченні 

функціонування та безпечного розвитку кіберпростору. Забезпечення 

належного рівня кібернетичної безпеки є необхідною умовою розвитку 

кіберсуспільства. Під національною системою кібербезпеки пропонується 

розуміти сукупність узгоджених за метою, завданнями, функціями, принципами 
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та методами елементів кібернетичної безпеки, які комплектуються та 

розгортаються за єдиним замислом і планом в кібернетичному просторі для 

забезпечення кібернетичної безпеки інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем. Розвиток національної системи 

кібербезпеки повинен супроводжуватися відповідними корективами у процесі 

реформування сфери національної безпеки, а функціонування вказаної системи 

є неможливим без тісної співпраці з приватним сектором; формуванням 

інтегральної інформаційної бази даних суб’єктів національної системи 

кібербезпеки. 

Встановлено невідповідність та суперечливість підзаконних нормативно-

правових актів і законів у частині адміністративно-правової компетенції 

окремих суб’єктів, що значно зменшує ефективність і потенціал національної 

системи кібербезпеки. Відзначено, що одним із ключових питань організації 

ефективної роботи національної системи кібербезпеки залишається 

налагодження взаємодії між її суб’єктами. 

У підрозділі 4.2 «Система забезпечення кібербезпеки» визначено, що під 

системою забезпечення кібербезпеки варто розуміти сукупність організаційно 

об’єднаних на підставі ефективних норм права органів управління, а саме: 

державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих 

громадян, які спрямовують свою діяльність на створення умов для реалізації 

національних інтересів у кібернетичній сфері, а також сил, засобів і методів, які 

використовуються для досягнення цілі відповідно до законодавства України.  

Вказано, що побудова дієвої системи забезпечення кібербезпеки України 

вимагає коректного та точного визначення державної політики у цій сфері та 

випереджального адміністративно-правового реагування на динамічні зміни, 

що відбуваються у кіберпросторі. Встановлено, що система забезпечення 

кібербезпеки є єдиним державно-правовим механізмом та всі його суб’єкти 

діють чітко в межах, визначених законодавством. Визначено, що у вузькому 

сенсі система забезпечення кібербезпеки – сукупність суб’єктів, які здійснюють 

свою діяльність у кіберпросторі; цілісна система, елементи якої тісно пов’язані 

між собою. Основними елементами даної системи є її суб’єкти та об’єкти. 

Визначено конкретний їх зміст та склад. 

Основним призначенням системи забезпечення кібербезпеки є сприяння у 

досягненні цілей кібернетичної безпеки, а тому основною функцією даної 

системи можна визначити забезпечення збалансованого існування інтересів 

особи, суспільства і держави шляхом здійснення перевірок, діагностування, 

виявлення та ідентифікації, запобігання та припинення, мінімізації та 

нейтралізації дії внутрішніх і зовнішніх кіберзагроз і небезпек у кіберпросторі. 

У підрозділі 4.3 «Адміністративно-правове регулювання діяльності 
суб’єктів національної системи кібербезпеки» висновується, що суб’єкти 

національної системи кібербезпеки перебувають у тісній взаємодії між собою, 

але водночас кожен із них спеціалізується на виконанні конкретних завдань і 

задач відповідно до своєї предметної компетентності та в межах повноважень, 

визначених законодавством. Незважаючи на це, загрози кібербезпеці 
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актуалізуються через дію таких чинників, як недостатній рівень координації, 

взаємодії та інформаційного обміну між суб'єктами забезпечення кібербезпеки. 

У процесі взаємодії об’єктів і суб’єктів системи забезпечення кібербезпеки 

виникають деякі функціональні особливості. Так, завдання щодо забезпечення 

національних інтересів покладаються, передусім, на державу та її інститути, а 

суспільство і громадяни беруть меншу участь у відповідних процесах. 

Досвід іноземних держав та особливості українських реалій свідчать, що 

розв’язання основних завдань кібербезпеки неможливе без створення: 

1) міжвідомчого структурного органу, який на постійній основі забезпечував би 

координацію діяльності певних відомств, правоохоронних і силових структур 

України з питань забезпечення кібернетичної безпеки. Кібератака 27 червня 

2017 року на Україну довела неефективність діяльності Національного 

координаційного центру кібербезпеки, поставила питання не про демагогічні та 

популістські формування недієздатних центрів/органів, а формування 

відповідно до національних інтересів національної системи кібербезпеки, 

власне, як на те вказується безпосередньо в Стратегії кібербезпеки України; 

2) центральних органів виконавчої влади з функціями виявлення та оцінювання 

рівня (визначення ступеня) критичності стороннього кібервпливу, розробки 

концептуальних засад та надання рекомендацій щодо протидії його проявам, а 

також активної реалізації кібербезпекової політики; 3) органів спеціальної 

компетенції у сфері кібербезпеки державних установ (відомств) та комерційних 

структур, які повинні тісно взаємодіяти із зазначеними вище центральними 

органами у сфері вироблення єдиної політики щодо захисту як власного, так і 

спільного національного інформаційного і кіберпросторів. 

Структурно-функціональна побудова суб’єктів системи забезпечення 

кібербезпеки, які також виступають і суб’єктами суспільних кібербезпекових 

відносин, зумовлює вжиття відповідних кіберглобалізаційним тенденціям 

заходів. Констатовано на суттєві кроки на шляху формування системи 

адміністративно-правового регулювання кібербезпеки, оскільки ухвалення 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки 

України», Стратегії кібербезпеки України, Доктрини інформаційної безпеки 

України тощо сприяли певній спрямованості зусиль держави щодо формування 

засад для забезпечення ефективного розвитку даного виду відносин.  

Вказано на некоректність відсутності в переліку суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки в Стратегії кібербезпеки України Національного координаційного 

центру з кібербезпеки, Міністерства інформаційної політики та CERT-UA 

(Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України – 

спеціалізований структурний підрозділ Державного центру кіберзахисту та 

протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України). 

Акцентовано на удосконаленні адміністративно-правового регулювання 

кібербезпеки через встановлення відповідальності відповідних компетентних 

суб’єктів за захист національної інформаційної інфраструктури, дієвості, 

комплексності і постійності заходів забезпечення кібербезпеки держави. 
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Розділ 5 «Магістральні напрями удосконалення адміністративно-

правового регулювання кібербезпеки України» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Напрями оптимізації адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки України» встановлено, що державна кібербезпекова 

політика визначається зважаючи на пріоритетність національних інтересів та 

загроз кібернетичній безпеці України і здійснюється шляхом реалізації 

відповідних концепцій, доктрин, стратегій і програм у різних сферах 

життєдіяльності відповідно до чинного законодавства.  

Державна кібербезпекова політика складається із двох основних 

взаємопов’язаних блоків: діяльності винятково державних органів; діяльності 

недержавних інституцій, інституцій громадянського суспільства, 

інформаційного суспільства в інформаційній сфері.  

Запропоновано легітимізувати у законодавчих актах категорію 

«кібернетичне суспільство» – суспільство, в якому діяльність ґрунтується на 

використанні послуг, що надаються за допомогою кібернетики. Основною 

метою державної кібербезпекової політики є управління реальними та 

потенційними кіберзагрозами та небезпеками з метою створення необхідних 

умов для задоволення кібернетичних потреб людини та громадянина, а також 

реалізації національних інтересів у кібернетичній сфері.  

Як напрями державної політики кібербезпеки варто визначити і 

забезпечення кібернетичного суверенітету України; здійснення систематизації 

інформаційного (кібербезпекового) законодавства України, створення 

необхідних передумов для розвитку кіберсфери загалом, а також забезпечення 

кібербезпеки зокрема; залучення засобів масової інформації для протидії 

кіберзагрозам; забезпечення існування правової держави; вжиття комплексних 

заходів щодо захисту національного кібернетичного простору та протидії 

монополізації кібернетичної сфери України. Наголошено, що перелік напрямів 

державної політики кібербезпеки не може бути статичним, оскільки 

відбуваються постійні зміни в кіберсуспільстві, тому існує потреба швидкої 

реакції та ужиття відповідних заходів. 

У підрозділі 5.2 «Основи адміністративно-правового регулювання 

діяльності агентів впливу при реалізації кібербезпекової політики» 
встановлено, що агентом впливу може бути як фізична особа, так і група осіб, 

які займаються лобіюванням інтересів певної групи осіб. У широкому значенні, 

з позиції правової науки, лобізм – політико-правовий інститут, одна із форм 

взаємодії інституціональних структур демократичної держави та інститутів 

громадянського суспільства, заснована на нормах права, які здійснюють вплив 

на представників державної влади з метою ухвалення рішень в інтересах 

організацій, які вони представляють. 

Особливість сьогоднішнього періоду формування лобізму в Україні полягає 

в інтенсифікації лобістської діяльності на всіх рівнях, але легалізувати лобізм в 

Україні поки так і не вдалось, незважаючи на суттєвий вплив лідерів 

громадської думки (агентів впливу) на кіберсоціум. Найбільшою проблемою 

визначено відсутність адміністративно-правового регулювання суспільних 
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відносин у сфері лобізму. До офіційно дозволених методів діяльності агентів 

впливу віднесено виступи в парламенті, збір інформації та подання її до 

Верховної Ради України, розробку і внесення законопроектів, організацію 

пропагандистських компаній «за» чи «проти» рішення, подання електронної 

петиції. 

У підрозділі 5.3 «Адміністративно-правове регулювання формування 
кіберосвіти в Україні» вказано на непоодинокі випадки неефективності 

чинного законодавства, що складає першооснову адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки. Однією з причин є відсутність сформованої 

концепції розвитку кіберосвіти в Україні. 

Конкретизовано сутність поняття «формування фахівців з кібербезпеки», 

виявлено правові та організаційні засади даного процесу. Встановлено, що за 

відсутності переліку професій, пов’язаних із забезпеченням кібернетичної 

безпеки, у державних стандартах України, нерозробленістю професіограм для 

даної категорії фахівців, вищі навчальні заклади здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти без урахування комплексу всіх специфічних 

особливостей формування висококваліфікованого персоналу для подальшої 

роботи у життєво важливій сфері діяльності. 

Встановлено, що поняття «фахівець із кібербезпеки» не повинно 

обмежуватися лише тією групою осіб, які здобули вищу освіту за зазначеним 

фахом. Процес підготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації у даному напрямі 

з урахуванням всіх аспектів діяльності і сфер життя держави, в тому числі в 

галузі міжнародного співробітництва, має здійснюватися на інтеграційних 

засадах кореляції всіх складових кібернетичної безпеки. 

Виявлено, що в якості кваліметричних індикаторів представниками 

кадрового апарату Міністерства внутрішніх справ України були обрані такі 

групи компетенцій: освітньо-кваліфікаційні, юридичні, технічні, лінгвістичні, 

психологічні, особистісні та ін. В рамках проведеного дослідження наочно 

продемонстровано відсутність інтегративних профільних знань та умінь на 

рівні юридичних і технічних компетенцій. У такий спосіб, віддзеркалюється 

бачення, що тому, хто провадить дізнання та слідство у сфері боротьби із 

кіберзлочинністю, можна обійтися без технічних компетенцій, тоді як 

інженерно-технічним працівникам не обов’язково знати правничі аспекти 

діяльності. Подібна позиція є хибною через складність викриття 

правопорушників. Так само фахівці в галузі інформаційно-комунікативних 

технологій без обізнаності у правовій регламентації боротьби зі злочинністю 

можуть працювати лише у вузьких рамках технічних завдань. Доведено, що під 

час формування кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки 

необхідно враховувати сферу перетинання юридичних і технічних питань, а 

отже, передбачати наявність таких знань і умінь, які б дозволяли на 

професійних засадах координувати діяльність різних категорій спеціалістів. 

Визначено сутність ключового поняття «кваліфікаційні вимоги» та виділено 

чотири його складові: науковий концепт, елемент стандартів професійної 

діяльності, елемент стандартів освіти, компетентнісні умови для претендентів 

на посаду. Встановлено, що на теперішній час формулювання кваліфікаційних 
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вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки знаходиться у стані розробки і 

найбільш повно вони представлені в наукових працях і в освітніх стандартах. 

Констатовано, що практиці підбору кадрів бракує науково обґрунтованих 

кваліфікаційних характеристик фахівців, без яких забезпечення безпеки в 

інформаційно-комунікативному просторі стає доволі проблематичним. 

Аргументовано, що незважаючи на усвідомлення компетентними органами 

державної влади важливості підготовки фахівців з кібербезпеки, існує чимало 

проблем у розробці освітніх стандартів для даної категорії здобувачів вищої 

освіти. Попри наявність у ряду вищих навчальних закладів ліцензій на 

підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека», 

методологічні й методичні засади стандартизації вказаної освіти потребують 

кроснаукового обґрунтування, а також суттєвого перегляду наявних підходів з 

метою забезпечення усіх потреб держави в даній галузі на сучасному рівні. 

Виявлено, що з позицій науки дана проблема розглядається здебільшого в 

контексті освітньої діяльності галузі знань «Інформаційні технології». Однак 

більш широкий підхід дозволив комплексно підійти до вивчення проблеми, 

виокремити коло проблемних питань, без рішення яких сфера національної 

безпеки, реалізації прав і свобод громадян залишаться перед реальними, а не 

потенційними загрозами з боку світу кіберзлочинності. 

Визначено напрями удосконалення нормативно-правового регулювання 

професійної діяльності суб’єктів кібербезпекової політики: удосконалення за 

встановленими процедурами і відповідно до теоретичних надбань із 

урахуванням вище наведеного Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України»; створення тезаурусу термінології 

кібернетичної безпеки та його легітимація у тексті відповідних законів; 

гармонізація законодавства щодо єдиного бачення кола суб’єктів, на яких 

покладаються обов’язки забезпечення національної, в тому числі кібернетичної, 

безпеки, визначення й провадження національної та міжнародної 

кібербезпекової політики; внесення до чинних нормативно-правових актів 

положень щодо ролі і місця наукових установ, вищих навчальних закладів у 

дослідженні проблем кібернетичної безпеки, формування кібербезпекової 

політики на науково обґрунтованих засадах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми, яке виявляється у визначенні сутності, особливостей та системи 

адміністративно-правового регулювання кібербезпеки України, що дозволило 

сформувати відповідну наукову концепцію, а також обґрунтувати низку нових 

положень і рекомендацій щодо подальших напрямків і перспектив 

функціонування та розвитку зазначеної системи. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено стан наукових досліджень за темою роботи, встановлено, що 

сучасний рівень розвитку кіберсуспільства потребує зміни наукових підходів і 

корекції наукових парадигм щодо вирішення низки проблем. Встановлено, що 
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сучасні дослідники кібербезпекової проблематики здебільшого зосереджують 

увагу на розробленні окремих, фрагментарних проблем, що призводить до 

безсистемного розгляду кібербезпеки. Бібліографічні джерела угруповано 

відповідно до критерію предмета дослідження, проаналізовано кожну групу з 

подальшим виявленням потрібних для досліджень наукових положень.  

2. Встановлено мультиплікативність правових засад формування 

концептосфери кібербезпекової політики через послідовне застосування 

методів юридичної лінгвістики та правничої герменевтики. На прикладі 

порівняльного аналізу ключових термінів на засадах правничої герменевтики 

виявлено інтеграційні та диференційні ознаки термінологічних сполучень. 

Урахування семантичних особливостей кожної лексеми на базисі герменевтики 

дозволило суттєво удосконалити концептосферу інформаційного права й 

інформаційної безпеки та юридичну техніку укладання текстів нормативно-

правових актів. 

3. Системно охарактеризовано засади формування кібернетичної функції 

держави. Сформовано неологізми та надано визначення таким поняттям, як 

«кібернетична функція», «кібернетична топологія». Встановлено чинники 

формування кібернетичної функції держави: віртуалізація та цифровізація 

сучасного світу; перенесення більшості державних функцій у кібернетичний 

простір; зародження, формування та розвиток окремих національних інтересів 

безпосередньо в кіберпросторі; залежність ефективного функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури та інформаційної інфраструктури від рівня 

кібербезпеки; необхідність формування кібербезпекової культури як засади 

функціонування сучасної людини кібернетичної (homo cyberus); формування 

інфраструктури електронних комунікацій. Чітко аргументовано необхідність 

формування кібернетичної функції держави як однієї з основних функцій. 

Визначено ознаки, риси, тенденції розвитку, очікувані результати від реалізації. 

Обґрунтовано детермінованість кібербезпекової політики кібернетичною 

функцією держави. Сформульовано її зміст та мету. Висунуто гіпотезу про 

необхідність виділення нового права людини: права на кібернетичну безпеку. 

4. Визначено методологічні підходи до дослідження кібербезпеки. 

Застосування кібернетичного, системного, текстологічного підходу 

уможливило обґрунтування необхідності уведення до суб’єктів правових 

відносин кіборгів та штучний інтелект. Встановлено, що кіберпростір зберігає 

достатньо високий аксіологічний потенціал, який значною мірою обумовлений 

самою дискурсивною його природою кіберпростору. При цьому сам вплив 

кіберпростору на систему ціннісно-смислових орієнтацій особистості може 

носити як продуктивний, творчий, консолідуючий характер, так і 

деструктивний, руйнівний характер. Запропоновано концепцію гіперболічної 

теорії розвитку кіберпростору, розкрито її постулати, закладено основу для 

напрямів оптимізації адміністративно-правового регулювання кібербезпеки. 
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5. Розкрито сутність та структуру кібернетичної деонтології через 

послідовний аналіз співвідношення її змісту через категорії суще та належне, 

виявлення факторів, що чинять на неї вплив; виявлення її принципів та 

функцій. Визначено, що в її рамках розробляються особливості належного 

виконання обов’язків суб’єктами кібервідносин на різних рівнях реалізації 

державної кібербезпекової політики: від вироблення концепцій чи створення 

окремих кібернетичних продуктів, товарів та послуг до реалізації цієї політики, 

контролю за застосуванням кібернетичних технологій, зміцнення 

інформаційної ідентичності кібернетичними засобами, налагодження 

кібернетичної взаємодії між людиною та штучним інтелектом. Запропоновано 

формування нового наукового напряму – кібернетичної деонтології – науки, що 

вивчає: 1) сукупність інформаційно-правових, організаційно-управлінських, 

професійно-етичних і соціальних норм, принципів належної поведінки 

суб’єктів кібернетичних відносин в кібернетичній сфері при здійсненні ними 

діяльності у кіберпросторі; 2) проблеми належної, моральної поведінки та 

діяльності суб’єктів кібернетичних відносин, а також соціальне регулювання 

професійної поведінки, особливості функціонування моральних норм і 

нормативно-орієнтуючих інститутів. 

6. Охарактеризовано поняття та правовий зміст кіберзагроз на сучасному 

етапі через дослідження організаційно-правової моделі кібербезпеки, 

представленої організаційно-структурним та нормативно-правовим 

компонентами. Обґрунтовано необхідність включення до переліку суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки недержавних організацій, зокрема волонтерських та 

аналітичних. Сформульовано консолідоване авторське визначення поняття 

«кіберзагрози» – протиправні, карані дії суб’єктів інформаційних 

правовідносин, які створюють небезпеку національним інтересам у 

кіберпросторі, реалізація яких залежить від належного функціонування 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем, а також відносинам щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації у реальному та 

кіберпросторі. 

7. Визначено особливості класифікації та легітимації загроз кібербезпеці у 

нормативно-правових актах України через аналіз моделі джерел загроз 

кібербезпеці, а також переліку об’єктів, на які спрямовано їх дію. Виділено 

об’єкти, на які спрямовано дію кіберзагроз: єдина автоматизована система 

управління Збройних сил України; економічна сфера; науково-технічна сфера; 

інформаційна сфера; кібернетична сфера; сфера стратегічних комунікацій; 

сфера державного управління; оборонно-промисловий і транспортний 

комплекси; інфраструктура електронних комунікацій; сфера національної 

безпеки України; об’єкти критичної інфраструктури, зокрема інформаційної; 

організаційна-технічна інфраструктура забезпечення кібербезпеки, а також 

система кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури; урядові та 

приватні веб-сайти в мережі Інтернет; державні електронні інформаційні 

ресурси, а також інформаційні ресурси фінансових установ, підприємств 
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транспорту та енергозабезпечення, державних органів, які гарантують безпеку, 

оборону, захист від надзвичайних ситуацій. 

8. Здійснено характеристику основних видів загроз кібербезпеці: 

кіберзлочинність, кібертероризм, кібершпигунство та кібервійна. За умови 

відсутності використання проактивного підходу та наступальної державної 

кібербезпекової політики наголошено на таких нових видах загроз кібербезпеці: 

блок-чейн технології, криптовалюта, розвиток штучного інтелекту. Визначено, 

що пріоритетним напрямом профілактики кіберзлочинності виступає також 

організація взаємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, 

судової системи, забезпечення їх не лише найсучаснішою матеріально-

технічною базою, а й розвиток акмеологічних засад кібербезпекової освіти, 

підготовка відповідних фахівців та створенням відповідних кіберполігонів. В 

контексті профілактики кібертероризму та кібершпигунства з-поміж активних 

наступальних заходів висунуто гіпотезу про необхідність розроблення та 

впровадження інституту кібернетичного омбудсмана. 

9. Виявлено адміністративно-правовий зміст національної системи 

кібербезпеки. Подано структурно-функціональну модель національної системи 

кібербезпеки України, яка включає такі компоненти: загальнодержавна система 

протидії кіберзлочинності; загальнодержавна система протидії кібертероризму; 

загальнодержавна система протидії кібершпигунству; загальнодержавна 

система протидії інформаційним інтервенціям (кібервійнам) та новим 

комплексним видам загроз, зокрема гібридним війнам; загальнодержавна 

система кібернетичного захисту об’єктів національної критичної 

інфраструктури. 

10. З’ясовано призначення системи забезпечення кібербезпеки України. 

Завданням системи забезпечення кібербезпеки є створення необхідних умов у 

кіберпросторі, за яких можливим є досягнення загальнодержавних цілей та 

реалізація інтересів, завдань та цілей її елементів. Вказано, що суб’єктами 

забезпечення кібернетичної безпеки є центральні органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, які здійснюють проектування, впровадження та 

експлуатацію складових критичних об’єктів національної інформаційної 

інфраструктури або забезпечують їх кіберзахист. Основними об’єктами 

системи забезпечення кібербезпеки визначено національні цінності та 

національні інтереси як у кіберпросторі, так і в реальному просторі (земля, 

вода, повітря, космос). 

11. Встановлено сутність адміністративно-правового регулювання 

діяльності суб’єктів національної системи кібербезпеки України, яке полягає у 

побудові дієвої системи забезпечення кібернетичної безпеки і вимагає від 

державних органів України чіткого правового визначення засад державної 

політики у цій сфері та випереджального реагування на динамічні зміни, що 

відбуваються у світі у сфері забезпечення кібернетичної безпеки. Вибір 

конкретних засобів і шляхів забезпечення кібербезпеки України обумовлюється 

необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам 

реальних та потенційних кібернетичних загроз життєво важливим інтересам 
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людини і громадянина, суспільства і держави. Запропоновано розробити Закон 

України «Про забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури», одним 

із ключових якого має бути державна політика у сфері безпеки 

інфраструктури – безпекоінфраструктурна політика. 

12. Охарактеризовано напрями оптимізації адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки України: забезпечення кібернетичного суверенітету 

України; здійснення систематизації інформаційного (кібербезпекового) 

законодавства України, створення необхідних передумов для розвитку 

кіберсфери загалом, а також забезпечення кібербезпеки зокрема; залучення ЗМІ 

для протидії кіберзагрозам; забезпечення існування правової держави; вжиття 

комплексних заходів щодо захисту національного кібернетичного простору та 

протидії монополізації кібернетичної сфери України. Наголошено, що перелік 

напрямів державної політики кібербезпеки не може бути статичним, оскільки 

відбуваються постійні зміни в кіберсуспільстві, тому існує потреба швидкої 

реакції та ужиття відповідних заходів. 

13. Спрогнозовано трансформації суспільних відносин щодо лобіювання у 

сфері кібервідносин, що потребують адміністративно-правового регулювання. 

Встановлено, що лобістська діяльність (діяльність лідерів громадської думки) у 

кіберпросторі може стати інструментом задоволення іноземних інтересів за 

рахунок національних інтересів або використовуватись для забезпечення та 

контролю за українською владою окремими групами. 

14. Через послідовний аналіз стану та напрямів, освітніх стандартів 

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері кібербезпеки, а також 

кваліфікаційних вимог до них визначено напрями адміністративно-правового 

регулювання формування кіберосвіти в Україні. Встановлено, що поняття 

оцінка фахівців є міждисциплінарним і має комплексний характер. Щодо 

фахівців із кібербезпеки запропоновано до нього три основні компоненти: 

«оцінка загальних і професійних компетентностей», «оцінка професійно 

важливих якостей особистості», «оцінка пріоритетів життєвої позиції та 

соціальних установок фахівця». Лише за умови реалізації системного підходу, 

правильного вибору методів і технологій оцінювання можливе найбільш 

оптимальне використання оцінки як засобу формування і підвищення 

ефективності професійної діяльності фахівця із кібербезпеки. Наголошено, що 

на теперішній час поза сферою державного регулювання опинилися питання 

професійної діяльності суб’єктів кібербезпекової політики. Запропонована 

авторська інтерпретація ключової термінології, на підставі якої 

диференціюються функції зазначених суб’єктів і визначаються цілі їх 

професійної діяльності. 

 



 26 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії, підручники та навчальні посібники: 

 

1. Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні 

напрями реалізації: монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 

2018. 548 с. 

2. Діордіца І. В. Кримінальне право України: посібник для підготовки до 

іспитів. К.: О. С. Ліпкан, 2010. 240 с. 

 

Наукові статті та тези доповідей і наукових повідомлень: 

 

3. Діордіца І. В. Поняття та зміст кібернетичної деонтології. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 5. С. 137–140. 

4. Діордіца І. В. Функції кібернетичної деонтології. Прикарпатський 

юридичний вісник. 2017. № 6. С. 142–146. 

5. Діордіца І. В. Основні поняття та ідеї кібернетики як засади виділення 

кібернетичної функції держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція». 2017. № 30. С. 150–153. 

6. Діордіца І. В. Детермінованість кібербезпекової політики 

кібернетичною функцією. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 6. С. 132–136. 

7. Діордіца І. В. Позитивні чинники формування кібернетичної функції 

держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. Т. 2. С. 86–90. 

8. Діордіца І. В. Чинники, що негативно впливають на розвиток 

кібернетичної функції держави. Науковий вісник публічного та приватного 
права. 2017. № 5. Т. 2. С. 37–42. 

9. Діордіца І. В. Класифкація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-

правових актах України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. 

С. 206–211. 

10. Діордіца І. В. Напрями державної політики кібербезпеки. 

Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 3. С. 111–117.  

11. Діордіца І. В. Суб’єкти забезпечення кібербезпеки. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 45. 

С. 160–165. 

12. Діордіца І. В. Конотація кіберпростору. Право і суспільство. 2017. № 4. 

С. 153–162. 

13. Діордіца І. В. Поняття та зміст кіберзлочинності. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Т. 2. 

Вип. 3. С. 8–13. 

14. Діордіца І. В. Оцінка фахівців із кібербезпеки як один із засобів їх 

формування та підвищення ефективності професійної діяльності. Jurnalul 

juridic naţional: teorie şi practică. 2017. № 2(24). С. 70–73. 



 27 

15. Діордіца І. В. Детермінація структури суспільства знань структурою 

його комунікацій. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2016. № 4(20). 

С. 26–32. 

16. Діордіца І. В. Поняття та зміст національної системи кібербезпеки. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2016. № 6(22). С. 33–38. 

17. Діордіца І. В. Освітні стандарти підготовки фахівців із кібербезпеки. 

Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2017. № 1(23). С. 46–49. 

18. Діордіца І. В. Інформаційна влада як комунікація. Visegrad Journal of 
Human Rights. 2016. № 2/1. С. 46–55. 

19. Діордіца І. В. Стан підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Visegrad 

Journal of Human Rights. 2016. № 6/1. С. 53–59. 

20. Діордіца І. В. Правові й організаційні засади формування фахівців із 

кібербезпеки. Visegrad Journal of Human Rights. 2016. № 5/1. С. 54–59. 

21. Діордіца І. В. Система забезпечення кібербезпеки: сутність та 

призначення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7(257).  

С. 109–116. 

22. Діордіца І. В. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та 

громадянина. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7(245).  

С. 116–122. 

23. Діордіца І. В. Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із 

кібербезпеки. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2(252).  

С. 215–219. 

24. Діордіца І. В. Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

із кібербезпеки. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3(253).  

С. 199–203. 

25. Діордіца І. В. Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4(254). С. 99–107. 

26. Ліпкан В. А., Діордіца І. В. Національна система кібербезпеки як 

складова частина системи забезпечення національної безпеки України. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5(255). С. 174–180. 

27. Діордіца І. В. Поняття та зміст системи забезпечення кібербезпеки. 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 2. С. 62–68. 

28. Діордіца І. В. Поняття і зміст кібертероризму. Прикарпатський 
юридичний вісник. 2016. № 3(12). С. 61–68. 

29. Діордіца І. В. Роль агентів впливу в реалізації кібербезпекової політики. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 
2014. № 29. Ч. ІІ. С. 231–238. 

30. Діордіца І. В. Інформаційні інтервенції як загроза кібернетичній безпеці. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 
науки». 2015. № 6. С. 50–56. 

31. Діордіца І. В. Інформаційне суспільство – перша фаза знань епохи 

знань. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 
«Юридичні науки». 2014. № 5-2. С. 100–105. 

32. Діордіца І. В. Синергетичний вимір парадигми скасування рішень 

судами апеляційної адміністративної інстанцій у справах, пов’язаних із 



 28 

застосуванням положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Наше право. 2012. № 5. С. 127–130. 

33. Діордіца І. В. Напрями удосконалення практики розгляду та вирішення 

адміністративними судами справ, пов’язаних із застосуванням положень Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». Європейські перспективи. 2012. 

№ 4. Ч. 2. С. 84–90. 

34. Діордіца І. В. Наукова рефлексія становлення кібервлади в Україні. 

Приватне та публічне право. 2017. № 4. С. 82–86. 

35. Діордіца І. В. Методологія дослідження кібербезпекової політики: 

тектологічний підхід. Право і суспільство. 2017. № 6. С. 117–125. 

36. Діордіца І. В. Методологія дослідження кібербезпекової політики: 

кібернетичний підхід. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 106–110. 

37. Діордіца І. В. Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова 

методології дослідження кібербезпекової політики. Підприємництво, 
господарство і право. 2017. № 12. С. 160–163. 

38. Діордіца І. В. Репрезентація термінології кібербезпекової політики у 

текстах нормативно-правових актів України. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2017. №. 29. Т. 1. С. 64–67. 

39. Діордіца І. В. Використання іменників-юкстапозитів при формуванні 

концептосфери кібербезпекової політики. Проблеми та стан дотримання 
захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 18–19 серпня 2017 р. Львів, 2017. С. 6–7. 

40. Діордіца І. В. Засади формування концептосфери кібербезпекової 

політики. Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11–12 серпня 

2017 р. Одеса, 2017. С. 100–102. 

41. Діордіца І. В. Роль соціальної інженерії в забезпеченні інформаційної 

безпеки. Інформаційна безпека: європейські орієнтири та перспективи для 
України: матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного круглого столу, 

м. Харків, 25 листопада 2016 р. Харків, 2016. С. 64–65. 

42. Діордіца І. В. Національна система кібербезпеки як складова системи 

стратегічних комунікацій. Правова доктрина сектору безпеки України: 
актуальні питання сьогодення: матеріали V міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Харків, 21 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 138–139. 

43. Діордіца І. В. Окремі аспекти формування системи кібербезпеки 

України. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми 

організації та правового забезпечення: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Харків, 18–19 травня 2017 р. Харків, 2016. С. 85–86. 

44. Діордіца І.В. Класифікація кіберзлочинів. Економіко-правова парадигма 

розвитку сучасного суспільства: матеріали VIII Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Краків, Польща, 29 листопада – 1 грудня 2017 р. / 

відп. ред. І. В. Злобін, Т. В. Міхайліна ; Scientiic Consulting Community «Open 

Europe» (Banska Bystrica, Словаччина). Вінниця: ЦОП «Документ Принт», 2017. 

С. 82–83. 



 29 

45. Діордіца І. В. Концепт – продукт кібершпигунства у глобальному світі. 

Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VII 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 лютого 2017 р. Київ, 

2017. С. 256–259. 

46. Діордіца І. В. Інформаційна інтервенція в національному кіберпросторі. 

Україна в сучасному світі: виклики і можливості: збірник тез міжнародної 

наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів, м. Київ, 13–14 квітня 

2016 р. Київ, 2016. Т. 1. С. 65–67. 

47. Діордіца І. В. Визначення підсудності справ щодо виплат, передбачених 

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей». Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх 
вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

тез міжнародної наукової конференції, м. Ірпінь, 20 листопада 2015 р. 2015. 

С. 114–115. 

48. Діордіца І. В. Кібертероризм як елемент дестабілізації системи 

стратегічних комунікацій. Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 

м. Одеса, 13–14 квітня 2017 р. Одеса, 2017. С. 262–264. 

49. Діордіца І. В. Реалії використання соціальних мереж при вчиненні 

кримінальних правопорушень. Сучасна університетська правова освіта і 
наука: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 

23 лютого 2018 р. Тернопіль: Вектор, 2018. Т. 1. С. 302–304. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Діордіца І. В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню чинного законодавства 

України, історичних, сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел з 

метою визначення сутності, особливостей та системи адміністративно-

правового регулювання кібербезпеки України, а також формулювання 

пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення її функціонування. 

Визначено стан наукових досліджень за темою роботи. Встановлено 

мультиплікативність правових засад формування концептосфери 

кібербезпекової політики. Охарактеризовано засади формування кібернетичної 

функції держави. Визначено методологічні підходи до дослідження 

кібербезпеки, розкрито сутність та структуру кібернетичної деонтології. 

Охарактеризовано поняття та правовий зміст кіберзагроз на сучасному 

етапі, визначено особливості класифікації та легітимації загроз кібербезпеці у 

нормативно-правових актах України. Встановлено види та здійснено 

характеристику основних видів загроз кібербезпеці на сучасному етапі. 
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Розкрито правовий зміст національної системи кібербезпеки. Окреслено 

правову природу національної системи кібербезпеки як складової системи 

національної безпеки. Визначено поняття та структуру системи забезпечення 

кібербезпеки України. Встановлено сутність адміністративно-правового 

регулювання діяльності суб’єктів національної системи кібербезпеки України, а 

також охарактеризовано напрями оптимізації адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки України. 

Прогнозовано трансформації суспільних відносин щодо лобіювання у сфері 

кібервідносин, що потребують адміністративно-правового регулювання. 

Визначено напрями адміністративно-правового регулювання формування 

кіберосвіти в Україні. 

Ключові слова: кібербезпека, адміністративно-правове регулювання 

кібербезпеки, кібербезпекова політика, кібербезпекові правовідносини, 

національна система кібербезпеки, стратегічні комунікації, кіберсуспільство, 
штучний інтелект, кібернетична функції, кібернетична деонтологія, 
кіберзагрози. 

 
Диордица И. В. Административно-правовое регулирование 

кибербезопасности Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию действующего 

законодательства Украины, исторических, современных отечественных и 

зарубежных научных источников с целью определения сущности, особенностей 

и системы административно-правового регулирования кибербезопасности 

Украины, а также формулированию предложений и рекомендаций по 

совершенствованию еѐ функционирования. 

Определено состояние научных исследований по теме работы, установлено, 

что на современном этапе развития киберобщества возникает острая 

необходимость изменения научных подходов и коррекции научных парадигм 

касательно современных онтологических проблем, отказа от ортодоксальных 

когнитивных систем познания динамических явлений. Выявлена фрагментарность 

рассмотрения проблем безопасности в административно-правовых исследованиях.  

С учетом аксиологического потенциала киберпространства установлена 

мультипликативность правовых основ концептосферы политики 

кибербезопасности посредством применения методов юридической 

лингвистики и правовой герменевтики. Сформулирована концепция 

формирования новой функции государства – кибернетической функции – 

посредством последовательного анализа факторов ее проявления в 

существующей правовой и информационной действительности, формирования 

четких маркеров, признаков и черт, выявления тенденций развития и 

формирования прогнозной модели результатов. Сформулирована система 
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коррелирующих детерминант воздействия кибернетической функции на 

административно-правовое регулирование политики кибербезопасности. 

На основе концепции полилогической интерпретации с учетом 

тектологического, кибернетического и системного подхода, а также авторской 

теории гиперболического роста киберпространства создана стройная 

аргументационная система включения в круг субъектов правоотношений в 

сфере кибербезопасности искусственный интеллект. С учетом изложенного, 

раскрыта сущность и структура кибернетической деонтологии. 

Определено, что в рамках кибернетической деонтологии разрабатываются 

особенности должного исполнения обязанностей субъектами правоотношений 

в сфере кибербезопасности на различных уровнях реализации соответствующей 

политики. 

Сформирован ряд неологизмов, которые описывают правовые явления в 

сфере кибербезопасности: кибернетическая функция, кибернетическая 

топология; даны определения данным понятиям. Установлены коррелирующие 

детерминанты политики кибербезопасности и кибернетической функции. 

Сформулировано содержание и еѐ ключевую цель. Выдвинута гипотеза о 

необходимости выделения нового права человека – права на 

кибербезопасность. 

Охарактеризовано понятие киберугроз, дана их классификация, выявлено 

правовое содержание посредством исследования институционного ландшафта, 

представленного организационно-структурным и нормативно-правовым 

блоком. Проанализированы наиболее распространенные их виды: 

киберпреступность, кибершпионаж, кибертерроризм, кибервойны 

(информационные интервенции). Акцентировано внимание на существовании 

новых угроз кибербезопасности: неконтролируемый рост рынка криптовалют, 

отсутствие нормативного регулирования деятельности лидеров общественного 

мнения, которые могут выступать агентами влияния иностранных спецслужб; 

гибридные войны, технологии блок-чейн как платформа для финансирования 

терроризма, также отсутствие механизмов правового регулирования 

деятельности и функционирования искусственного интеллекта. 

Установлены виды и осуществлена характеристика административно-

правовой компетенции субъектов национальной системы кибербезопасности. 

Сформирована еѐ структурно-функциональная модель, состоящая из 

общегосударственных подсистем противодействия: киберпреступности, 

кибершпионажу, кибертерроризму, кибервойнам, новым видам и формам угроз, 

а также общегосударственная система киберзащиты объектов национальной 

критической инфраструктуры. Раскрыто содержание системы обеспечения 

кибербезопасности. Установлены направления оптимизации административно-

правового регулирования кибербезопасности. Спрогнозированы 

трансформации общественных отношений в сфере кибербезопасности, 

требующие административно-правового регулирования. Установлены 

направления усовершенствования административно-правового регулирования 

кибербезопасности в контексте необходимости унификации нормативной базы, 

в том числе и ежегодных посланий Президента Украины, которые выступают 
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индикатором рефлексии нерешенных задач в данной сфере. Определены 

направления совершенствования киберобразования посредством разработки 

направлений подготовки, переподготовки, квалификационных характеристик, 

матрицы компетентностей с учетом спрогнозированной потребности в 

специалистах до 2025 года. 

Ключевые слова: кибербезопасность, административно-правовое 
регулирование кибербезопасности, политика кибербезопасности, 

правоотношения в сфере кибербезопасности, национальная система 
кибербезопасности, стратегические коммуникации, киберобщество, 
искусственный интеллект, кибернетическая функция, кибернетическая 

деонтология, киберугрозы. 
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types of threats to cybersecurity at the present stage. The legal content of the national 

system of cybersecurity is revealed. The legal nature of the national system of 

cybersecurity as an integral part of the national security system is outlined. The 

concept and structure of the cybersecurity system of Ukraine are defined. The essence 

of administrative and legal regulation of activity of subjects of the national system of 

cybersecurity of Ukraine is determined, as well as directions of optimization of 

administrative and legal regulation of cybersecurity of Ukraine are described. 
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