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АНОТАЦІЯ 

 

Діордіца І. В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

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. 

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: 

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 

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. 

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 
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інформаційного права й інформаційної безпеки та юридичну техніку укладання текстів 

нормативно-правових актів. 

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. 

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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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. 

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. 

Визначено особливості класифікації та легітимації загроз кібербезпеці у 

нормативно-правових актах України через аналіз моделі джерел загроз кібербезпеці, 
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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 транспорту та енергозабезпечення, державних органів, які 

гарантують безпеку, оборону, захист від надзвичайних ситуацій. 

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. 

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 
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протидії інформаційним інтервенціям (кібервійнам) та новим комплексним видам 

загроз, зокрема гібридним війнам; загальнодержавна система кібернетичного 

захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. 

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). 

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 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. 

Охарактеризовано напрями оптимізації адміністративно-правового 

регулювання кібербезпеки України: забезпечення кібернетичного суверенітету 

України; здійснення систематизації інформаційного (кібербезпекового) 
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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. 

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. 

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. 
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SUMMARY 

 

Diorditsa I. V. Administrative and legal regulation of cybersecurity of Ukraine. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

The thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – administrative law 

and process; financial law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2018. 

The thesis presents a theoretical generalization and the new solution of scientific 

problem that manifests itself in determination of the essence, features and system of 

administrative and legal regulation of cybersecurity in Ukraine, which allowed to 

formulate the corresponding scientific concept, as well as to substantiate a number of the 

new provisions and recommendations for further directions and prospects of functioning 

and development of the specified system. According to the results of the dissertation, the 

following main conclusions are formulated: 

The state of research on the topic of work is determined, it is established that the 

current level of the development of cybersociety requires the change of scientific 

approaches and correction of scientific paradigms relatively solution of a number of 

problems. It is determined that modern researchers of cybersecurity issues mainly focus on 

the development of individual, fragmentary problems, which leads to unsystematic 

consideration of cybersecurity. Bibliographic sources are grouped according to the 

criterion of the research subject; each group is analyzed with the further identification of 

necessary ones for research of scientific provisions. 

It is determined the multiplicity of legal principles of the formation of sphere 

concept of cybersecurity policy through the consistent application of methods of juridical 

linguistics and legal hermeneutics. By the example of a comparative analysis of key terms 

on the basis of legal hermeneutics the integration and differential features of 

terminological compounds are revealed. Taking into account the semantic features of each 

lexeme on the basis of hermeneutics has allowed improving significantly the sphere of 
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concepts of information law and information security and the legal technique of texts 

drawing up of normative legal acts. 

The principles of formation of the cybernetic function of the state are systematically 

characterized. Neologisms are formed and defined by such concepts as ―cybernetic 

function‖, ―cybernetic topology‖. The factors of formation of the cybernetic function of 

the state are established: virtualization and digitalization of the modern world; 

displacement of most state functions to cybernetic space; the emergence, formation and 

development of individual national interests directly in cyberspace; the dependence of the 

effective functioning of objects of critical infrastructure and information infrastructure on 

the level of cyber security; the need to form a cybersecurity culture as the basis for the 

functioning of a modern cybernetic person (homo cyberus); formation of the infrastructure 

of electronic communications. The necessity of formation of a cybernetic function of the 

state as one of the main functions is clearly argued. The characteristics, features, trends of 

development, expected results from the implementation are determined. The determinancy 

of the cybersecurity policy by the cybernetic function of the state is determined. Its content 

and purpose are formulated. The hypothesis on the necessity of establishment of the new 

human right: the right to cybersecurity. 

Methodological approaches to the study of cybersecurity are determined. Usage of 

cybernetic, systemic, and textological approach made it possible to substantiate the 

necessity of introduction of cyborgs and artificial intelligence to the subjects of legal 

relations. It is established that the cyberspace maintains sufficiently high axiological 

potential, which is largely due to its discursive nature of cyberspace. With that, the 

influence of cyberspace on the system of axiological orientations of individual can be as 

productive, creative, consolidated, as destructive and disruptive. The concept of hyperbolic 

theory of development of cyberspace is proposed, its postulates are presented, and the 

basis for directions of optimization of administrative and legal regulation of cybersecurity 

is laid. 

The essence and structure of cybernetic deontology is revealed through a consistent 

analysis of the relation of its content through the categories of matter and due, the 

identification of factors that influence it; determination of its principles and functions. It is 
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identified that within its framework the peculiarities of duties performance by subjects of 

cyberrelations at different levels of implementation of the state cybersecurity policy are 

developed: from development of  conceptions or creation of certain cybernetic products, 

goods and services to the implementation of this policy, control over the use of cybernetic 

technologies, strengthening of information identity by cybernetic means, establishment of 

cybernetic interaction between man and artificial intelligence. The research proposed the 

development of a new scientific direction –  cybernetic deontology is a science that 

studies: 1) a set of information and legal, organizational and managerial, professional-

ethical and social norms, principles of proper behavior of the subjects of cybernetic 

relations in the cybernetic sphere during  their activity in cyberspace; 2) problems of 

proper moral behaviour and activities of the subjects of cybernetic relations, as well as 

social regulation of professional behaviour, specifics of the functioning of moral norms 

and normatively-oriented institutions. 

It is characterised the concept and legal content of cyberthreats at the present stage 

through the study of the organisational and legal model of cybersecurity, presented by the 

organisational-structural and normative legal components. The research substantiates the 

necessity of inclusion of subjects of cybersecurity providing of non-governmental 

organisations, in particular voluntary and analytical ones in the list. The consolidated 

author’s definition of the concept of ―cyber threat‖ is formulated – illegal, penal actions of 

subjects of information legal relations that create a danger to national interests in 

cyberspace, the realisation of which depends on the proper functioning of information, 

telecommunication and information and telecommunication systems, as well as relations 

on information’s creation, collection, storage, usage, distribution, protection, security in 

real and cyber space. 

The features of classification and legitimation of threats to cybersecurity in 

normative legal acts of Ukraine are determined through the analysis of model of sources of 

threats to cybersecurity, as well as the list of objects, their actions are directed to. It is 

identified the objects to which the action of cyberthreats are focused on: the unified 

automated control system of the Armed Forces of Ukraine; economic sphere; scientific 

and technical sphere; information sphere; cybernetic sphere; sphere of strategic 
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communications; the sphere of public administration; defense-industrial and transport 

complexes; electronic communications infrastructure; the sphere of national security of 

Ukraine; objects of critical infrastructure, in particular informational; organisational and 

technical infrastructure for cybersecurity providing, as well as cybersecutiry system of 

critical information infrastructure; government and private websites on the Internet; state 

electronic information resources, as well as information resources of financial institutions, 

enterprises  of transport and energy supply, state bodies, which guarantee security, 

defense, emergency protection. 

The main types of threats to cybersecurity are described: cybercrime, 

cyberterrorism, cyberespionage, and cyberwarfare. In the case of absence of the use of the 

proactive approach and offensive state cybersecurity policy, the following new types of 

threats to cybersecurity are emphasised: blockchain technology, cryptocurrency, 

development of artificial intelligence. It is determined that priority of  cybercrime 

prevention is the organization of interaction and coordination of efforts of law 

enforcement agencies, security services, the judicial system, providing of them not only 

with the most up-to-date material and technical base, but also the development of the 

acmeological principles of cybersecurity education, training of relevant specialists and the 

creation of appropriate cyberpoligons. In the context of the prevention of cyberterrorism 

and cyberespionage among active offensive measures, the hypothesis on the necessity of 

development and implementation of the institute of the cybernetic ombudsman was put 

forward. 

The administrative and legal content of the national system of cybersecurity is 

revealed. The structural and functional model of the national cybersecurity system of 

Ukraine is presented, which includes the following components: the nationalwide system 

of cybercrime counteraction; nationalwide system against cyberterrorism; the nationalwide 

system of counteraction to cyberespionage; the nationwide system to information 

interventions (cyberwarfares) and new complex types of threats, including hybrid wars; 

the nationalwide system of cybernetic protection of objects of national critical 

infrastructure. 
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The purpose of the cybersecurity providing system of Ukraine is clarified. The tasks 

of the cybersecurity providing system is creation of the necessary conditions in the 

cyberspace, due to which it is possible to achieve the widenational goals and realise the 

interests, tasks and goals of its elements. It is specified that the subjects of providing of 

cybernetic security are central executive bodies, local self-government bodies, enterprises, 

institutions, organisations, regardless of ownership, which conduct designing, 

implementation and operation of components of the critical subjects of the national 

information infrastructure or provide their cybersecurity. The main objects of the 

cybersecurity providing system are the national values and national interests as in 

cyberspace as in real space (land, water, air, space). 

It is defined the essence of the administrative and legal regulation of activity of the 

subjects of the national system of cybersecurity of Ukraine, which consists in the 

construction of an effective system of providing of cybernetic security and requires a clear 

legal definition of the principles of the state policy in this area from the state authorities of 

Ukraine and a proactive response to the dynamic changes, which take place in the world in 

the field of cybernetic security providing. The choice of specific means and ways to ensure 

the cybersecurity of Ukraine is conditioned by the need for timely implementation of 

measures, adequated to the nature and scope of real and potential cybernetic threats to the 

vital interests of man and citizen, society and state. It is proposed to develop the Law of 

Ukraine ―On Safety Provisions of Critical Infrastructure Objects‖, one of the key issues of 

which should be state policy in the field of infrastructure security – infrastructure security 

policy. 

The directions of optimisation of the administrative and legal regulation of 

cybersecurity of Ukraine are described: provision of the cybernetic sovereignty of 

Ukraine; the systematization of information (cyberbsecurity) legislation of Ukraine, the 

creation of the necessary preconditions for the development of the cybersphere in general, 

as well as the provision of cybersecurity in particular; engaging of the media to stand 

against cyberthreats; securing of the existence of constitutional state; implementation of 

comprehensive measures to protect the national cybernetic space and opposition to the 

monopolization of the cybernetic sphere of Ukraine. It is noted that the list of directions of 
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the state policy of cybersecurity cannot be static, as there are constant changes in 

cybersecurity, therefore there is a need for quick reaction and taking appropriate measures. 

The transformations of public relations about lobbying in the field of cyberrelations, which 

require administrative and legal regulation is predicted. It is established that lobbying 

(activity of leaders of public opinion) in cyberspace can become an instrument for serving 

foreign interests at the expense of national interests or can be used to provide and control 

the Ukrainian authorities by separate groups. 

Through a consistent analysis of the state and trends, educational standards for 

training and advanced training of specialists in the field of cybersecurity, as well as 

qualification requirements for them, the directions of the administrative and legal 

regulation of the formation of cyber education in Ukraine are identified. It is established 

that the concept of evaluation of specialists is interdisciplinary and has a complex 

character. Relatively specialists in cybersecurity, three main components are proposed for 

it: ―assessment of general and professional competencies‖, ―assessment of professionally 

important personal qualities‖, ―assessment of priorities of a life view and social attitude of 

a specialist‖. Only in the case of implementation of the system approach, the right choice 

of methods and technologies of evaluation, there is the most optimal use of the evaluation 

as a means of formation and raise of the effectiveness of professional activities of a 

cybersecurity specialist. It is emphasized that at present, the issues of professional activity 

of subjects of cybersecurity policy are beyond the sphere of state regulation. The author’s 

interpretation of key terminology is proposed, on the basis of which the functions of the 

indicated subjects are differentiated and the goals of their professional activity are 

determined. 

Key words: cybersecurity, administrative and legal regulation of cybersecurity, 

cybersecurity policy, cybersecurity legal relations, national cybersecurity system, strategic 

communications, cybersociety, artificial intelligence, cybernetic functions, cybernetic 

deontology, cyberthreats. 
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ВСТУП  

 

 

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, О. А. Баранов, К. І. Бєляков, М. Ю. 

Віхляєв, В. Д. Гавловський, В. Л. Грохольський, В. І. Гурковський, С. Ф. Джерджа, 

Є. В. Додін, Н. В. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, Б. А. Кормич, М. В. 

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

В. А. Ліпкан, П. С. Лютіков, Є. А. Макаренко, А. І. Марущак, Р. С. Мельник, В. Я. 
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Настюк, Н. Б. Новицька, А. М. Новицький, О. П. Орлюк, В. Д. Павловський, 

В. Г. Пилипчук, 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. 

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, 

В. П. Горбулін, О. О. Григор, О. П. Дзьобань, М. І. Дімчогло, М. Ю. Довгань, 

О. Д. Довгань, О. О. Дьоміна, Д. В. Дубов, О. А. Заярний, 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, М. А. Ожеван, 

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 
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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. «Про заходи 

щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері 

інформаційної безпеки України» від 1 травня 2014 р. № 449/2014, Концепції 
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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; 
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– 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 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 
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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). 

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.  
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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; 
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– 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 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 
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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 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 
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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; 



 39 

– аргументацію, що Національне антикорупційне бюро і Державне бюро 

розслідувань також виступають суб’єктами національної системи кібербезпеки, що 

зумовлює відповідне корегування кібербезпекового законодавства;  

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;  
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– 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», «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 
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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 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 416 сторінки. Список використаних джерел налічує 883 найменування. 
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РОЗДІЛ 1  

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

 

1.1 Стан наукових досліджень за темою роботи 

 

Кібербезпекова політика як така ще не стала окремим об’єктом наукового 

дослідження. Незважаючи на значущість даної теми як в ракурсі реалізації 

державної безпекової політики, державної інформаційної та взагалі правової 

політики, окремих ґрунтовних досліджень, передусім на рівні кандидатських чи 

докторських, досі не існує. 

У цілому ж суть кібербезпекової політики в контексті правових наук можна 

розглядати з позицій трьох основних аспектів: 1) вона виступає частиною державної 

правової політики – ефективна реалізація громадянами своїх прав та свобод в 

кібернетичній сфері, ефективні норми, що регулюють суспільні відносини в 

кібернетичній сфері виступають складовим елементом [727; 357; 575; 789; 685; 63]; 

2) виступає частиною державної безпекової політики – рівень кібербезпеки 

безпосередньо детермінує, за нинішніх умов цифровізації суспільства, рівень 

національної, регіональної, міжнародної та глобальної безпеки [611; 379; 404; 712; 

724]; 3) виступає частиною  ДІП [403; 860], спрямованої на формування ефективного 

інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки, гарантування 

реалізації інформаційних прав і свобод людини, формування механізмів 

інформаційного балансу інтересів особи, суспільства і держави; зміцнення зв’язків і 

взаємодії між керуючими і керованими; організацію ефективної інформаційної 

взаємодії між інститутами держави і громадянського суспільства [821].  

Відтак, сьогодні українство стоїть перед небезпекою реалізації деструктивних 

сценаріїв кібервійни незалежно від того: чи сприймає це наукова спільнота, чи ні; чи 

відображено це у відповідному індикативному збудженні наукового інтересу до 
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даної теми чи ні; чи легітимовані поняття кібервійни в національному законодавстві 

чи ні. 

Саме такі війни породжують формування нового кіберсуспільства з 

притаманною йому кіберкультурою, кіберосвітою, кібермовою, кіберекономікою та 

штучним інтелектом тощо, а в цілому – нового кібернетичного світу, нового 

кібернетичного світоустрою. Тому при аналізові стану наукових досліджень я 

виходив із позиції адекватності реагування на ці тенденції, при чому опису не з 

позицій ніщивної критики, і не заперечення існуючого стану, беручи і сприймаючи 

реальність такою, якою вона є насправді: чи подобається це комусь чи ні, чи 

вписується це в канони інформаційно-правової та безпекової науки чи ні. 

Так, у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України 

«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році» були визначені такі 

найбільш актуальні кроки на цю перспективу: 1) розроблення переліку об’єктів 

критичної інфраструктури та формування на базі консенсусу з бізнес-сектором 

чітких і зрозумілих правил захисту таких об’єктів; 2) не просто готовність 

співпрацювати з громадянським суспільством з питань розвитку кібербезпеки, а 

інституалізація такого співробітництва; 3) посилена увага до питань кібербезпеки у 

Збройних силах. Це один із пріоритетів розвитку сектора безпеки і оборони, який 

має бути повноцінно забезпечений як на рівні оперативно-тактичному, так і на 

загальнодержавному; 4) подальше посилення спроможностей сектора безпеки і 

оборони забезпечувати всеохопну кібербезпеку держави, що виражається в 

стимулюванні підготовки професійних кадрів, нарощування матеріальної 

зацікавленості для фахівців з кібербезпеки в роботі на державні структури, 

оптимізація організаційної моделі управління сектором кібербезпеки [8, с. 221–223]. 

Натомість у 2017 році у щорічному посланні Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2017 році» було виділено інші пріоритети: 

 вирішення проблеми обміну інформацією з обмеженим доступом між 

Україною та НАТО [641]: створено правову основу та визначено детальні процедури 

взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, яка буде передаватися або 
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створюватися в ході співробітництва [643]. Забезпечення рівноправного, 

партнерського характеру взаємовідносин у процесі інформаційного обміну 

сприятиме підвищенню ефективності взаємовигідного співробітництва України з 

НАТО; 

 припинення дії міжурядових угод з Російською Федерацією про 

співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації, зумовлене тим, 

що їх подальша дія не відповідає стану міждержавних відносин і не узгоджується із 

заходами, яких Україна вживає для забезпечення захисту свого інформаційного поля 

від негативних інформаційно-психологічних впливів [643]; 

 удосконалення процедури застосування санкцій Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення та розширення переліку підстав для 

переоформлення ліцензії [627], що спрямовано на забезпечення дієвого механізму 

здійснення нагляду у сфері телебачення та радіомовлення. Кінцевою метою 

ухвалених змін визначено захист інформаційного простору держави, можливість 

своєчасного реагування на виявлені загрози та протидія їм; 

 позбавлення російських спецслужб можливостей слідкувати за 

громадянами України через блокування відповідних сайтів [94; 808] (санкції проти 

юридичних осіб ВАТ «Яндекс», ВАТ «Мейл.РУ Украина», ВАТ «ВКонтакте», 

«Одноклассники» та ін.) [647]. І хоча цей крок викликав неоднозначні оцінки 

експертів та широкої громадськості, основною причиною розбіжностей у ставленні 

до санкцій стала відсутність попереднього комунікування державою здійснюваних 

кроків. Проте потрібно усвідомлювати, що блокування сайтів і сервісів належить до 

сфери забезпечення безпеки, а не свободи слова, що і було визнано нашими 

партнерами з ЄС [207] та міжнародних організацій (НАТО [804]). Особливої 

значущості ця теза набуває в контексті нещодавніх прикладів використання BigData 

у виборчому процесі [667]. 

Звичайно, що більш детальний аналіз положень даних документів буде 

зроблений нижче в роботі, але навіть і з наведеного чітко простежується 

конкретизація предмета кібербезпеки, формування конкретних напрямів державної 



 45 

кібербезпекової політики, які мають реальну реалізацію, а не носять декларативний 

характер. 

При цьому важливим є збереження вдалого балансу між обмежувальними (для 

ворожого контенту та деструктивних дій супротивника) і стимулюючими (для 

власного контенту) заходами як стосовно захисту інтересів громадян, суспільства та 

держави, так і для подальшого розвитку її інформаційного простору. 

Відтак, центральною місією державної кібербезпекової політики дедалі 

виразніше виступає створення гарантованих умов реалізації національних інтересів 

у кіберпросторі. Саме під таким кутом зору, з використанням націобезпекознавчого 

підходу вважаю слід підходити до дослідження кібербезпеки. З-поміж низки завдань 

також можна акцентувати увагу і на необхідності формування успішного, 

кіберграмотного та кібросвіченого кіберсуспільства, здатного стати рушієм до 

технологічного прориву у сфері кібербезпеки, каталізатором розвитку держави в 

умовах перманентних трансформаційних змін та інформаційної глобалізації [820]. 

Отже, з метою визначення і формулювання подальших теоретичних викладок 

по роботі, постає потреба у вивченні наукового доробку у цій сфері спираючись як 

на аналіз і синтез вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, так і на використання 

наукових джерел з різних галузей права та інших гуманітарних наук на засадах 

міждисциплінарного підходу, що в цілому закладає фундамент для системного 

розуміння предмета дослідження, виявлення генези наукової рефлексії джерел, 

предметом розгляду яких виступали окремі засади кібербезпекової політики. 

Зазначу, що кібербезпекова проблематика є доволі новим, а тому недостатньо 

розробленим науковим напрямом у вітчизняній юридичній науці. Отже, в цілому 

можу висновувати про відсутність значного масиву літератури з цієї проблематики 

на рівні монографічних джерел в межах, адже науковці приділяли увагу цій тематиці 

переважно в наукових статтях 

Виходячи з особливостей предмета дослідження, а також обраного 

методологічного інструментарію, аналіз рівня наукової розробленості 

кібербезпекової політики здійснюватиметься через окреслення тих наукових 

джерел, де розкрито найбільш суттєві засади означеної проблематики. 
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У рамках наукової школи В. А. Ліпкана (я також її представляю) вже доволі 

ґрунтовно розроблено алгоритм дослідження стану наукового доробку з тих чи 

інших проблем в інформаційно-правовій науці. Тому, зважаючи на викладене, 

послуговуючись класифікаційним підходом, визначу алгоритм дослідження 

бібліографії за темою дослідження, який побудовано з урахуванням предмета 

дослідження; а по кожній групі – з використанням хронологічного критерію. 

Обраний підхід сприятиме комплексному і системному, всебічному та об’єктивному 

розкриттю наукової розробленості кібербезпекової політики України. 

Таким чином, застосування комплексу методологічних підходів та прийомів 

уможливило виділити блоки досліджень, які, у своїй сукупності утворили ґрунтовну 

джерельну базу моєї роботи:  

концептуальні: 

1) роботи в яких предметом виступають різноманітні аспекти розвитку 

інформаційного суспільства, інформаційної влади та реалізації інформаційної 

політики; 

2) роботи, в яких предметом дослідження виступає інформаційна безпека;  

3) роботи, де предметом виступали функції держави: а) дисертаційні 

дослідження, де визначаються загальні засади теорії функцій держави; 

б) дисертаційні дослідження, в яких конкретизуються окремі види функцій держави 

(соціальна, економічна, правоохоронна, внутрішні та зовнішні). 

галузеві: 

1) роботи, в яких предметом виступають правові режими окремих видів 

інформації [310; 311; 312; 335; 405; 406; 388; 389; 399; 403; 447; 448; 451; 450; 855; 

226; 261; 393; 260; 259; 420; 590; 501; 484; 587; 595; 679; 671; 353; 797]; 

2) роботи, в яких предметом виступають різноманітні аспекти 

адміністративно-правової відповідальності [119; 749; 844; ]; 

3) роботи, в яких предметом виступають різноманітні аспекти права на 

доступ до інформації [18; 104; 620; 180; 848; 528; 586; 592; 473; 471; 406; 469; 486; 

272; 273; 227; 235; 215; 110; 208; 767; 328; 329; 334; 399; 450; 447; 448; 603; 706; 740; 

772]. 
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Галузеві дослідження детальніше з урахуванням обмеженості обсягів 

дисертації розглянуто в моїй монографії [169, с. 55–66] 

Отже, з урахуванням висновків, отриманих в монографії при аналізові 

галузевих розвідок, а також відповідно до поданого алгоритму нижче буде здійснено 

аналіз концептуальних досліжень. 

 

1.1.1 Роботи, в яких предметом виступають різноманітні аспекти 

розвитку інформаційного суспільства, інформаційної влади та реалізації 

інформаційної політики 

Значний джерельний пласт для мого дослідження становлять роботи, в яких 

предметом виступають різноманітні аспекти РІС та реалізації ДІП. Однак відразу ж 

зауважу, що даний предмет відображений в роботах здебільшого політичного та 

соціологічного спрямування, в яких розробляються різноманітні теоретичні 

концепції інформаційного суспільства: 

 постіндустріального суспільства – Д. Белла;  

 інформаційного суспільства – Й. Масуди; 

 кіберкомунізму – К. Мея;  

 мережевого суспільства – М. Кастельса; 

 суспільства знань – П. Друкера тощо. 

На жаль, наукових праць із юридичних наук замало. Серед них найбільш 

помітними видаються роботи В. А. Ліпкана [403], В. О. Кір’ян [292], 

А. М. Новицького [549], І. М. Сопілко [714]. 

Слід зазначити, що А. М. Новицький та В. О. Кір’ян не пов’язують успішний 

РІС із реалізацією ДІП. Більше того, А. М. Новицький у своїй докторській дисертації 

не розглядав питання національних інформаційних інтересів як визначальної 

категорії  РІС , не сформулював моделі загроз інформаційному суспільству та не 

розробив різноманітних сценарних підходів до них. Так само важко зрозуміти, чому 

автором при описі правової компетенції суб’єктів інформаційних відносин не 

робиться навіть натяку на формування інформаційної функції держави. 
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Проте, В. А. Ліпкан та І. М. Сопілко безпосередньо детермінують РІС 

ефективною реалізацією ДІП. Більше того, І. М. Сопілко підготувала перше в 

Україні ґрунтовне дослідження правового регулювання державної інформаційної 

політики, спираючись на методології саме інформаційного права, використовуючи 

значний методологічний інструментарій, передусім, філософську методологію [728; 

730; 731; 722; 734; 733]. 

Органічний зв’язок розвитку кіберсуспільства та необхідності формування та 

реалізації державної кібербезпекової політики також знаходить своє підтвердження і 

в роботах, присвячених дослідженню інформаційної влади. 

Підґрунтям для розроблення нової теми – кібернетичної влади – може 

виступати робота М. Г. Каращука «Інформаційна влада як чинник демократизації 

сучасного суспільства» (2006 р.). У ній автор аналізує феномен інформаційної 

влади, визначаючи її поняття, структуру, особливості політичного впливу, роль у 

демократизації сучасного суспільства [266]. 

Екстраполюючи висновки з даної роботи, можу відзначити наступне. Сутність 

кібернетичної влади полягає у структурно-функціональній взаємодії суб’єктів 

кіберпростору, формуванні й утворенні особливого виду мережевого зв’язку, який 

забезпечує здатність суб’єктів за допомогою цілеспрямованого одержання і 

поширення інформації реалізовувати свої цілі, причому як у кіберпросторі, так і в 

реальному житті.  

Згодом, в найближчому майбутньому, вплив кібернетичної влади на поведінку 

людей суттєво різнитиметься від звичайного інформування асиметричністю впливу 

комунікатора на реципієнта, високим ступенем не завжди усвідомленого з боку 

об’єкта управління контролю за його поведінкою. Суб’єктами й основними носіями 

кібернетичної влади в кіберсуспільстві виступатимуть новоутворені кібернетичні 

інститути – засоби масової інформації в кіберпросторі, кібермережі, соціальні 

мережі, утворені з наперед визначеною метою для певної цільової аудиторії, наукові 

та науково-просвітницькі установи в кіберпросторі тощо.  

Визначальним моментом формування кібернетичної влади вступає 

формування надійного механізму реалізації законних прав та інтересів громадян в 
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кіберпросторі, тому, будучи одним із основних чинників кіберполітики, подальших 

досліджень потребує встановлення та ідентифікація зв’язку кібернетичної влади з 

кіберполітикою. Це дозволить моделювати плюралістичні стратегії трансформації 

державної влади в умовах збільшення ваги самоорганізації соціо-гуманітарних 

систем, у тому числі в кібернетичну владу.  

Визначальним чинником ефективності функціонування кібернетичної влади 

виступає система правого регулювання кібернетичної політики. Відтак, сміливо 

можна стверджувати, що реалізації кібернетичної функції і формування засад 

кібербезпекової політики можуть розглядатися в контексті формування та розвитку 

кібернетичної влади, тому робота М. Г. Каращука розцінюється мною як вагомий 

здобуток інформаційно-правової науки саме з позицій її методологічних потенцій. 

Дуже цікавий підхід було запропоновано в монографії «Правові засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні» під редакцією В. А. Ліпкана, де 

було виділено такий прошарок суб’єктів інформаційного суспільства, як 

інформаційні маргінал [403, с. 26].  

Цей термін було уведено в науковий обіг представниками наукової школи 

В. А. Ліпкана, і за його допомогою було науково обґрунтовано можливості 

інформаційного поневолення і наслідки інформаційного імперіалізму, одним із 

результатів яких є формування нової верстви інформаційного суспільства – 

інформаційних маргіналів – осіб, які перебувають поза межами інформаційного 

суспільства, що втратили свій інформаційний статус внаслідок унікальності власної 

соціокультурної ситуації, при переході до глобальної взаємодії в рамках 

інформаціонального капіталізму, і нездатності протистояти нав’язуванню та 

пристосуватися до якісно нової мережної архітектури інституційних структур 

інформаційного суспільства [403, с. 26].  

Вкрай необхідним є вивірення кожного параметра розвитку кіберпростору, 

оскільки соціокультурна та інформаційна грамотність, а також інформаційна 

ідентичність кожної соціальної системи по-різному визначаються як за 

можливостями входження, так і за напрямами розвитку соціальної системи в рамках 

кіберпростору. 
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Важливим аспектом в даному ракурсі, який також слушно зауважують і інші 

дослідники [292, с. 19–20], з урахуванням методу екстраполяції, виступає 

необхідність правового регулювання (відповідно до предмета мого дослідження):  

 державної кібернетичної політики;  

 розвитку кіберсуспільства та його інститутів;  

 державного контролю за кібернетичною владою;  

 механізмів громадського та інформаційного контролю за трансформацією 

кібернетичного суспільства;  

 цифрової взаємодії учасників кібернетичних правовідносин тощо. 

Окремо феномен маргінальності як предмет дослідження був вивчений в 

рамках дисертації А. Л. Свящука «Феномен маргінальності в генезисі сітьового 

суспільства», де проаналізовано структурний і культурний маргінальні стани 

соціальних суб’єктів, що виникають при трансформації соціальної структури й 

соціокультурної сфери суспільства в обставинах переходу до нового способу 

структурної стійкості – інформаціонального капіталізму, який діє в умовах 

глобальної економіки й політики. Висвітлено питання зміни принципів соціальної 

стратифікації і наступності соціальних структур при становленні сітьового 

суспільства з урахуванням регіональної специфіки. Запропоновано авторський 

підхід до дослідження маргінальності в сітьовому суспільстві. Дисертантом 

формулюються нові визначення концептів маргінальності, а також маргінальні 

наслідки «сітьовізації», що відбувається на стику глобалізаційних і локалізаційних 

процесів. Для нас це важливо, оскільки маргінальні елементи виступають членами 

та становлять інформаційне суспільство [693].  

Викладене матиме важливе, передусім прикладне, значення для подальшого 

вивчення кіберсуспільства та розроблення конкретних методик щодо впровадження 

дієвих механізмів унеможливлення кібермаргіналізації українських соціальних 

мережевих систем. 

Для мого дослідження також корисними є погляди О. Л. Свящука на «прояви 

маргінального в ґенезі мережевого суспільства в Україні це: 

 різка поляризація соціальних верств за рівнем життя;  
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 перевага спадної соціальної мобільності;  

 занепад колишнього середнього класу;  

 збільшення периферійних верств – тих, хто, не ідентифікуючи себе з 

основними соціальними групами, не бере участі у відносинах і діяльності 

центральних інститутів;  

 втрата суспільством колишньої єдності;  

 зростання соціального відчуження;  

 розрив соціальних і культурних зв’язків;  

 наростання в периферійних верствах почуттів розгубленості, непевності, 

тривоги, нестабільності, дезорієнтації, аномії, втрати звичних і перевірених 

орієнтирів, що призводить до відчуття себе чужим у рідному суспільстві; 

 добровільний відхід цілих соціальних груп за межі панівних відносин;  

 замкнутість у субкультурах;  

 культурна й духовна фрагментарність;  

 збільшення кількості сект;  

 зростання рівня злочинності й наркоманії серед молоді за умов 

неконтрольованого суспільством завершення формування ідентичності;  

 вороже ставлення до центральних інститутів влади й протестна поведінка;  

 сепаратистські настрої й політичний екстремізм;  

 зайва заполітизованість більшості суспільних процесів;  

 конфлікт етнічних, релігійних і цивільних ідентичностей у ситуації 

ідеологічної невизначеності;  

 відсутність політичної суб’єктності;  

 тіньовізація економіки» [693, с. 15]. 

Насправді, у роботі, підготовленій у 2006 році, майже повністю було 

передбачено те, що відбувається в Україні зараз. Нездатність влади вчасно 

ідентифікувати дані чинники, неспроможність центральних органів виконавчої 

влади до реалізації державної кібербезпекової політики призводять до того, що дані 
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чинники трансформуються у стійкі та сталі тенденції розвитку, що згодом створює 

небезпечні умови для кібернетичної маргіналізації всього українського суспільства. 

Корисним і правильним є виділення А. Л. Свящуком видів небезпек від 

маргіналізації:  

на рівні суспільних одиниць – розкол єдиного соціокультурного простору на 

слабоінтегровані різнорідні сегменти, а також політична нестабільність і 

дисфункціональні збої в суспільній системі;  

на рівні індивідів – випадання індивіда із соціальної взаємодії, а також 

руйнівна здатність деформувати особистість у результаті тривалого перебування в 

маргінальному стані [693, c. 15].  

Корисними для моєї роботи також виступають сформульовані А. П. Свящуком 

додаткові чинники створення станів структурної та культурної маргінальності:  

1) формування нової конфігурації соціальної структури, яка 

детермінується новим способом розвитку – інформаціоналізмом, і новим способом 

виробництва – інформаціональним капіталізмом;  

2) утворення нової конфігурації колективної ідентичності у глобальному 

світі; процес локалізації, що у сукупності із процесом глобалізації спричиняє різку 

диференціацію умов існування населення цілих країн;  

3) криза національного характеру гегемонії в умовах переходу до 

глобальних взаємодій;  

4) розкол єдиної картини світу на безліч індивідуалізованих свідомостей; 

руйнування форм самосвідомості, що складалися протягом індустріального періоду. 

Драматизм маргіналізації в українському суспільстві визначається відсутністю 

наступності переходу від індустріального соціалізму до інформаціонального 

капіталізму як способів структурної стійкості та, крім цього, підсилюється такими 

процесами: накладенням соціальної і вікової криз у молоді й людей похилого віку; 

втратою значень і функцій колишніх інституцій, що раніше визначали ідентичність; 

розривом із власною культурною спадщиною; зламом принципів соціальної 

взаємодії, сформованих попередньою епохою; утворенням ідеологічної 
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напруженості між центром і периферією, яка відстоює традиційні цінності, культуру 

й звичне тлумачення історії [693, с. 15]. 

Такі значні цитування А. П. Свящука обумовлені тим, що дані висновки 

повністю підходять і стосовно сфери кібербезпеки, через що їх детальне врахування 

при розробленні концептуальних засад кібербезпекової політики є вкрай важливим. 

Я вже неодноразово у своїй роботі з використанням різноманітних як за своїм 

характером, так і за рівнем аргументів обґрунтовував той факт, що в Україні, 

незважаючи на проголошений курс щодо підвищення рівня кібербезпеки, на 

формування національної системи кібербезпеки говорити про створені та 

сформовані справжні засади кібербезпекової політики поки що не доводиться.  

Переважна більшість дослідників тиражують методологічну помилку 

дослідників інформаційної безпеки і аналізують кібернетичну безпеку поза 

контекстом державної кібернетичної політики. Тобто аналізують кібербезпекову 

політику як окрему складову державної політики.  

У цьому зв’язку вирізняється робота О. О. Григора «Формування 

інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз 

(державно-управлінський аспект)» [142; 138; 134; 139], в якій автор пов’язує 

інформаційну політику та РІС через встановлення корелятивного зв’язку між 

напрямами ДІП та етапами формування та РІС. Утім, зважаючи на спеціальність 

дослідження, автор не визначає системно-концептуальні засади правового 

регулювання, не пропонує правову модель РІС та кореляції її компонентів із 

правовим регулюванням ДІП, наприклад через формування моделі.  

Враховуючи недоліки даного дослідження, можу запропонувати алгоритм 

дослідження правового регулювання ДКБП: 1) національні інтереси в кібернетичній 

сфері; 2) склад правовідносин у сфері кібербезпеки; 3) загрози національним 

інтересам в кібернетичній сфері; 4) напрями ДКБП; 5) напрями системного 

адміністративно-правового регулювання ДКБП. 

За даного підходу, формується чітко уявлення про алгоритм аналізу тих чи тих 

напрямів ДКБП. 
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Більше того, за нинішніх умов замало робіт, в яких би проблематика 

кібернетичної маргіналізації розглядалася в контексті загрози кібернетичній безпеці. 

Адже в більшості досліджень ці загрози подаються під різним кутом, виходячи з уже 

наявних та легітимованих загроз, чітко визначених в «Стратегії кібербезпеки 

України», «Доктрині інформаційної безпеки України», «Стратегії національної 

безпеки України», «Стратегії розвитку інформаційного суспільства» тощо. 

Тож, через такий підхід лишаються осторонь важливі проблеми зв’язку 

кібернетичної політики та кібернетичної безпеки, обумовленість напрямів 

кібербезпеки інтересами кібернетичної політики, а не інтересами самої 

кібербезпеки. Звідси можемо спостерігати досить чітко виражені фрустрації 

дослідників у контексті аналітичного осмислення методологічних і концептуальних 

засад формування державної кібернетичної політики.  

Аналіз вказаних вище, а також інших робіт уможливлює висновувати, що 

інформаційна маргіналізація створює рушійні передумови до кібернетичної 

десуверенізації всієї соціальної системи. В даному розрізі проблема правового 

регулювання державної кібербезпекової політики висуває на перше місце питання 

сталого поступу держави в річище кібербезпекової реальності на умовах збереження 

кібернетичного суверенітету, кібернетичної демаргіналізації і закладення основ для 

реалізації національних інтересів у кіберпросторі. 

Розуміння коріння формування коректного алгоритму управління призведе до 

будови не теоретичної моделі державної кібербезпекової політики, а до формування 

практичних напрямів створення кібербезпекового балансу між тенденціями 

розвитку та збереженням суттєво важливих параметрів системи за умови впливу 

чинників різної природи. 

Непересічну роль для формування та збереження такого балансу особливо в 

контексті визначення аксіологічних, онтологічних, феноменологічних, 

гносеологічних, методологічних, епістемологічних та ідеологічних засад відіграє 

робота В. М. Семіколенова «Мораль в інформаційному суспільстві», в якій здійснено 

філософське дослідження проблеми впливу інформаційного суспільства на мораль 

як на основний механізм регуляції індивідуальної та соціальної дії, з’ясовано 
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специфіку буття моралі в інформаційному суспільстві, визначено роль моральної 

рефлексії в протистоянні інформаційному маніпулюванню свідомістю, роль 

інформаційної еліти у формуванні моралі, вплив процесів глобалізації на мораль 

[695]. 

За даного випадку, ця праця може виступати джерельною базою до 

подальшого розроблення теми і формування моральної парадигми кібернетичного 

суспільства [695, c. 12], а також кібернетичної деонтології. У контексті мого 

дослідження зазначені напрацювання можуть бути використані при вивченні та 

дослідженні кібернетичної функції, формуванні та розвитку кіберпростору, зокрема 

кіберкультури, кіберграмотності, кіберосвіченості, кібермови та кіберсвідомості як 

чинників, що впливають на засади кібербезпекової політики, оскільки аморальна 

кібернетична політика завжди стає підґрунтям до інформаційного протиборства, 

кібервійни та гібридних війн, створює підґрунтя для неконтрольованого 

саморозвитку штучного інтелекту.  

Формування аналізованої політики є не достатньо коректним без наукового 

обґрунтування організаційного потенціалу держави в умовах глобальних 

трансформацій. І у згаданому аспекті корисною виступає робота О. В. Маловічко 

«Організаційний потенціал держави у дискурсі глобалізації та інформатизації». У 

даній праці за допомогою синергетичного підходу обґрунтовано трансформативну 

роль держави при збереження визначальності саме державного регулювання у 

найбільш важливих сферах життєдіяльності.  

Положення роботи можуть бути корисними при формуванні правової моделі 

кібербезпекової політики, виробленні критеріїв оцінювання її ефективності 

визначенні ролі аналітичних центрів у реалізації даної політики.  

Вельми корисними для моєї роботи виступають положення щодо виділення 

чотирьох основних видів ефективності це: 

1) ідеологічна ефективність – аналізується через ідеологію сталого 

людського розвитку, який фіксує індекс якості життєдіяльності суспільства і 

людини, інтегрує його головні показники, засвідчує рівень ефективності реалізації 

соціальної політики держави в широкому розумінні й дозволяє здійснити 
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порівняння якості життєвих процесів у різних країнах незалежно від типу соціальної 

системи та форми власності, на якій вона базується; 

2) економічна ефективність – має враховувати низку показників, які 

обраховуються за допомогою математичних та економічних методів і не завжди 

мають безпосереднє відношення до аналізу ступеня потужності апарату управління 

в державі, є подібними до показників визначення економічної ефективності будь-

якого підприємства;  

3) організаційна ефективність – базується на управлінні, яке, як і будь-

який інший вид діяльності, вимагає конкретної оцінки, визначення його 

ефективності. До його показників варто віднести вплив управлінського персоналу на 

ефективність організації, удосконалення виробничої структури організації, 

раціональну організацію виробництва і праці, в тому числі управлінського 

персоналу, оптимізацію організаційної структури, форм і методів управління, 

комунікаційних процесів тощо; 

4) соціальна ефективність – визначається якісними показниками, які 

повинні здійснюватися з врахуванням саме рівня економічної результативності 

функціонування держави, яка слугує матеріальною і фінансовою базою розв’язання 

будь-яких соціальних проблем; її можна перевірити за допомогою суспільного 

капіталу та ефективної роботи органів державної влади [442]. 

Визначення поняття «організаційний потенціал держави», уможливлює 

сформулювати мені наукове завдання щодо формування і трактування поняття 

«кібернетичний потенціал державної політики», а також «інфраструктурний 

потенціал державної політики». 

Визначеному завданню також стане у пригоді робота В. І. Кушерця «Аналіз 

знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-

методологічний аспект)» [355, с. 7], екстраполюючи на моє дослідження положення 

якої можу відзначити, що найважливішою формою нагромадження та консолідації 

знань як стратегічного ресурсу системної соціальної трансформації виступає 

кібернетичний потенціал суспільства. Причому суб’єктом його творення мають 

виступати не керівники соціальних мереж, або активні блогери, а сформована, 
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національно свідома, просякнута ідеєю реалізації національних інтересів у 

кіберпросторі і за його допомогою, збереження національної, в тому числі 

інформаційної ідентичності – кібереліта.  

При цьому роль нової кібереліти можна навіть сказати «кіберпасіонаріїв» у 

даному процесі полягає у виробництві знань та рефлексії самоорганізаційної 

природи, в тому числі зв’язків між ними. За даного процесу та переформатування 

змісту сучасної освіти, зосередження уваги на кіберосвіт висновую, що 

кіберосвітянська еліта у цьому ж процесі постає передусім носієм і транслятором 

знань, які теж виступають як нові, але вже тільки для індивідів, що навчаються. 

Дана група також постає у ролі суб’єктів збагачення кіберпотенціалу суспільства. 

Таким чином очевидним є факт того, що кібереліта набуває транснаціонального 

масштабу, оскільки вона сформована відповідно до сучасних трендів 

кіберглобалізації, відіграє роль дороговказу руху соціальної системи в 

кіберпросторі, своєрідного каталізатора трансформації суспільства в цілому. 

У цьому аспекті за умови формування безпекових механізмів збереження 

інформаційної ідентичності, маститими ідеями даної роботи, які я за допомогою 

методу екстраполяції використаю у своєму дослідженні відповідно до власного 

контексту, виступають міркування, що кіберпотенціал суспільства становить собою 

стратегічний ресурс вироблення, утвердження, розвитку та втілення в життя 

національної ідеї, причому не лише в кіберпросторі, а й в реальному просторі. На 

думку В. І. Кушерця, вплив на національну ідею виявляється в тому, що він відіграє 

роль важливої передумови, чинника, складової та дійового засобу здійснення 

означених процесів, сприяючи формуванню, чіткому формулюванню та розвитку, 

пошуку шляхів і способів її (ідеї) реалізації, посиленню етнічного спрямування у 

соціально-творчому процесі та досягненні високого рівня національної самосвідомої 

культури [355, с. 8].  

Резонує даній роботі дослідження І. А. Кадієвської, в якому робиться спроба 

щодо осмислення особливостей становлення та розвитку наукової інтелігенції в 

умовах трансформації суспільства. Так само як і В. І. Кушерець, І. А. Кадієвська у 

своєму дослідженні «Українська наукова інтелігенція в умовах трансформації 
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суспільства» [237] зазначає, що українська наукова інтелігенція являє собою 

важливу соціальну силу, яка, окрім виконання своїх професійних функцій, у 

переважній більшості є активним провідником національної ідеї, суб’єктом 

духовного виробництва, творцем нових засобів розвитку постіндустріальної 

соціальної структури на шляху до інформаційного суспільства [237, с. 15]. 

З огляду на загальний занепад культури, перенесення мови ворожнечі до 

Інтернету, формування та, принаймні, вивчення такого явища є необхідним 

елементом наукової парадигми кібербезпекової політики. 

Тим більш актуальними є наукові висновки Г. В. Камаралі, отримані в роботі 

«Становлення та розвиток інформаційної цивілізації», в якій проілюстровано, що в 

умовах переходу до інформаційної цивілізації віртуалізація всіх сфер 

життєдіяльності стає глобальною цінністю людства, вона знаменує зміну парадигм 

пізнання і діяльності, зміну поглядів на суспільство і його взаємозв'язки з людиною 

[251; 256; 252; 254; 253; 246; 257; 255; 247; 249; 248; 250]. Ці ідеї є корисними для 

додаткової аргументації необхідності уведення штучного інтелекту до безпекових 

правовідносин. 

Корисним є й аналіз різноманітних теорій інформаційного суспільства, певних 

категорій та понять. Але в цілому в роботі бракує аналізу нормативно-правових 

актів стосовно розглядуваного питання, а також пропозицій щодо формування тих 

чи інших актів, або удосконалення вже наявних. Більшість пропозицій і міркувань 

автора спрямована за спеціальністю дослідження на осягнення сутності людини, 

новий аксіологічний її вимір і, відповідно, формування на нових принципах 

інформаційного суспільства. 

Фундаментальною виступає робота В. С. Цимбалюка «Кодифікація 

інформаційного законодавства України». У дослідженні розкриваються 

концептуальні, методологічні, доктринальні положення кодифікації інформаційного 

законодавства України для створення проекту Кодексу України про інформацію. 

Пропонується авторська структуризації інститутів інформаційного права з 

екстраполяцією на структуру міжнародного права щодо інформації (міжнародного 

інформаційного права). У ході дослідження теоретично обґрунтовується концепція 
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структуризації інститутів інформаційного права у трьох частинах: загальній, 

особливій та спеціальній. При цьому особлива частина інформаційного права 

іституціоналізується за суб’єктною ознакою прав (права та зобов’язання людини, 

громадських утворень, суспільства, держави, суб’єктів міжнародного права), а 

спеціальна – за об’єктною ознакою – видами та напрямами інформаційної діяльності 

в суспільстві (мас-медіа право, телекомунікаційне право, інформатизаційне право 

(право інформатики), право інформаційної безпеки) [830].  

Значну зацікавленість для мого дослідження становить другий розділ роботи, 

в якому В. С. Цимбалюк досліджував інформаційне законодавство України як 

правову основу державного управління, державної політики в інформаційній сфері 

[831, с. 15–16]. 

Мою увагу привернули також міркування вченого щодо проблем переходу 

суспільних відносин інформації, котрі складаються із поширення серед населення 

Інтернету із синергетичного (саморегулювання, приватноправового регулювання) на 

соціально-кібернетичний (публічно-правовий) рівень. При цьому, як слушно 

зазначає В. С. Цимбалюк, Інтернет нині може розглядатися не тільки як засіб 

телекомунікації (в інфраструктурному змісті зв’язку, подібно до телефону, 

телеграфу, пошти), а й як засіб масової інформації, нарівні з пресою, радіо, 

телебаченням як засобами мас-медіа. Ці висновки є методологічними з огляду на 

формування та виділення кіберпростору в окремий простір і відповідно уведення 

штучного інтелекту до суб’єктного складу кібербезпекових правовідносин. 

Так само з теоретико-методологічної позиції ґрунтовною є праця 

С. Є. Мартинюк, в якій наголошено на необхідності принципової зміни онтологічної 

парадигми – переходу від монізму у поясненні співвідношення матеріального та 

духовного як складових частин універсуму до плюралізму, що надає можливість 

розуміння будь-якого явища як органічного поєднання і діалектичного сполучення 

матеріального й ідеального, коли за певних умов пріоритетного розвитку отримує 

одна з них. Така позиція відкриває шлях для обґрунтування імовірності 

превалювання в суспільстві інформації та можливості формування інформаційного 

типу зв’язку між людиною та суспільством, визначаючи новий тип організації 
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соціального життя – інформаційний. Заслуговує на увагу поєднання дослідницею 

методів діалектики та синергетики, що в цілому надало можливість проаналізувати 

взаємодію об’єктивного та суб’єктивного у становленні нового типу цивілізації і 

пояснити: яким чином і чому стають можливими подібні трансформації як такі, а 

також обґрунтувати природність переходу людства до інформаційної фази розвитку 

[453].  

Корисними є положення роботи стосовно аналізу людини як інформаційної 

системи, адже С. Є. Мартинюк доходить висновку, що перебіг фенотипової та 

генотипової інформації створює енерго-інформаційне поле особистості як форми 

існування її сутнісних сил [453]. У цьому криється спокусливість і привабливість 

кіберпростору як нового енерго-інформаційного поля розвитку особистих якостей та 

досягнення особистих мрій кожним членом кіберсоціуму, адже досягнення цілей в 

кіберсоціумі і в реальному житті значно різниться за своєю складністю.  

Більше того, якщо на початкових стадіях формування інформаційного 

суспільства ми можемо припустити утворення коеволюційних механізмів 

формування спільного для особистостей енерго-інформаційного поля з виходом на 

новий тип спільноти – інформаційне суспільство. Останнє виступає сферою набуття 

нового типу відносин – інформаційних – і зумовлює потребу у виробленні нового 

механізму правового регулювання, передусім, формування інформаційного права. 

Також не залишилися поза увагою й дослідження інших авторів, в яких 

предметом виступало правове регулювання РІС [549; 293; 294; 295; 290; 288; 291; 

296; 297; 289; 142; 138; 134; 139; 141; 136; 137; 135; 149; 266; 267; 265; 268; 269; 693; 

691; 689; 692; 690; 695; 866; 865; 186; 185; 823; 240; 386; 380; 241; 242; 243; 239; 347; 

546; 545; 544; 542; 244; 541; 550; 543; 547; 540; 548; 678; 198; 316; 664; 662; 661; 464; 

462; 454; 458; 460; 465; 467; 457; 456; 461; 463; 468; 455; 459; 466; 556; 557; 41; 42; 

43; 44; 45; 443; 549], розвитку інформаційної цивілізації як феномена сучасного 

життя [251; 256; 257; 254; 253; 252; 246; 255; 247; 249; 248; 250; 237; 355; 356; 521; 

404; 397; 407; 402; 522; 523; 525; 526; 527], формування та реалізації  ДІП [18; 309; 

742; 745; 716; 731; 722; 725; 726], формування кібербезпекових правовідносин та 

гарантій прав і свобод людини і у кіберпросторі [424; 560; 573; 700; 51]. 
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Важливим блоком наукових джерел також виступили роботи, присвячені 

аналізові гарантій прав і свобод людини і громадянина [425; 560; 573; 700]. 

Переконаний, що вже зараз потрібно розробляти на теоретичному рівні та 

впроваджувати інститут кібербезпекового омбудсмана. Джерельною базою для 

розроблення даного напряму можуть виступати роботи К. О. Закоморної, 

О. В. Марцеляк, Л. В. Голяк тощо [211; 481; 123]. 

Підтвердження моєї думки щодо необхідності спеціалізації інститутів 

омбудсмана і виділення кібербезпекового омбудсмана також викладена не лише в 

публікаціях методологічного характеру, де визначено засади інституціоналізації 

інституту омбудсмана [126; 124; 125; 480; 474; 25; 26; 212; 213; 516; 510; 515; 512; 

511; 161; 162; 163], а й в інших окремих публікаціях, в яких обґрунтовано засади 

виділення спеціалізованих інститутів омбудсмана: банківський [559]; безпековий 

[384; 378]; виконавчий [476]; військовий [478]; дитячий (ювенальний) [475; 477; 514; 

344; 345; 346]; медичний [577; 578; 579]; місцевий [479; 532; 533; 534; 535; 519]; 

правоохоронний [409]; регіональний [358; 359; 360; 483; 513]; студентський та 

учнівський [482]. 

 

1.1.2 Роботи, в яких предметом виступає інформаційна безпека 

У рамках дисертаційних досліджень, де предметом виступає інформаційна 

безпека, розкрито здебільшого адміністративно-правові засоби забезпечення 

інформаційної безпеки в Україні відповідно до визначених наперед загроз 

інформаційній безпеці. Водночас стан та перспективи адміністративно-правового 

регулювання інформаційної безпеки України формуються виходячи не з 

формування прогнозних моделей розвитку кіберсуспільства, нових трендів у 

віртуальній реальності, розвитку кіберглобалізації, а виходячи з намічених напрямів 

удосконалення правового регулювання вже сталих інформаційних відносин. Таким 

чином, фактично перспективи такими по суті не є, адже вони ґрунтуються на тому, 

що є вже зараз. А з огляду на ту обставину, що сучасна наука вже відстає від реалій 

сьогодення, то фактично те, що називають перспективами є ретроспективами і в 

осяжному найближчому майбутньому вже не становить жодного практичного 
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значення. Характерним для даної групи досліджень також виступає застарілий 

підхід, за якого спочатку аналізують загрози, а потім формують шляхи протидії ним, 

фактично безпека як напрям державної політики зводиться лише до одного свого 

напряму – захисту, що є концептуально помилковим і призводить до фатального 

порушення безпекового балансу. 

Так, наприклад, О. В. Литвиненко у своїй роботі «Проблеми забезпечення 

інформаційної безпеки в пострадянських країнах (на прикладі України та Росії)» 

зауважує, що інформаційна безпека зводиться до протидії комп’ютерній 

злочинності, інформаційному тероризму та спеціальним психологічним операціям 

[368].  

Аналогічний підхід до питання інформаційної безпеки подається і науково-

педагогічним колективом Національної академії Служби безпеки України в 

підручнику «Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)». Тут розкриваються 

сутність, технології й засоби маніпулювання свідомістю, проведення інформаційних 

війн і спеціальних інформаційних операцій, історія та сучасний стан інформаційно-

психологічного протиборства, особливості інформаційного впливу в терористичній 

діяльності та економічному протиборстві [232]. 

У дисертації Ю. Є. Максименко «Теоретико-правові засади забезпечення 

інформаційної безпеки України» складові інформаційної безпеки були виокремлені 

шляхом аналізу загроз національній безпеці в інформаційній сфері відповідно до 

Закону України «Про основи національної безпеки України». На думку 

Ю. Є. Максименко, інформаційна безпека становить систему, що складається з таких 

структурних елементів, як інформаційна безпека у сфері прав і свобод людини та 

громадянина, інформаційно-технічна і інформаційно-психологічна безпека [436]. 

Таким чином кібербезпека включена до складу інформаційної безпеки, а сама 

структура обумовлена не стільки національними інтересами та необхідністю їх 

реалізації, скільки структурою самих загроз. Водночас показовим є здійснений 

Ю. Є. Максименко догматико-юридичний аналіз масиву НПА, що регулюють 

суспільні відносини у кібербезпековій сфері, який уможливив висновувати, що 

простежується кількісний пріоритет нормативно-правових актів, спрямованих на 
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регулювання суспільних відносин у сфері інформаційно-технічної безпеки щодо 

інформаційно-психологічної та інформаційної безпеки у сфері прав і свобод людини 

та громадянина [436]. 

Ґрунтовною є також робота В. А. Ліпкана, Ю. Є. Максименко, 

В. М. Желіховського «Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції», в якій 

вперше наведено ознаки інформаційних війн, інформаційного протиборства, а також 

закладено засади до формування  ДІП та безпекової політики в безпековій сфері 

[398]. Ключовим є нове бачення проблем формування інформаційного суспільства в 

Україні, яке має утворюватися відповідно до національних інтересів з урахуванням 

стандартів Євросоюзу, а не навпаки. Це є вкрай важливим при побудові 

національної системи кібербезпеки: визначальний принцип – національні інтереси. 

Інтеграція до ЄС чи інших політико-безпекових структур виступає лише засобом 

реалізації інтересів, а не умовою настання певного рівня кібербезпеки. 

У роботі «Систематизація інформаційного законодавства України» 

В. А. Ліпкан та В. А. Залізняк пропонують виходити з того положення, що 

Інформаційна безпека являє собою одне з найважливіших понять як в науці, так і в 

різних сферах людської діяльності, сутність і комплексність якого увиразнюється 

через характер сучасного інформаційного суспільства. Здійснений комплексний 

аналіз наукових позицій різних авторів щодо визначення поняття «інформаційна 

безпека» уможливив вченим дійти висновку про необхідність розгляду проблеми 

більш комплексно та системно, суттєво додаючи знань відповідно до 

міждисциплінарного підходу про цей багатогранний феномен. В. А. Ліпкан і 

В. А. Залізняк влучно зауважують, що найприйнятнішим є інтегральний підхід, за 

якого інформаційна безпека визначатиметься за допомогою окреслення найбільш 

важливих її ознак з урахуванням постійної динаміки інформаційних систем і 

становлення не лише інформаційного суспільства, а й інформаційної цивілізації 

[392].  

Такий підхід імпонує мені, оскільки традиційна ортодоксальна наукова 

парадигма передбачає визначення чіткого поняття, на якому будується подальша 

теорія. Водночас стосовно кібернетичної сфери з урахуванням швидкоплинності її 
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розвитку, багатоальтернативності і стратегічної невизначеності будь-які спроби 

чітко, точно та повно визначити поняття кібернетичної безпеки будуть приречені на 

провал, а подальші дослідження на неповноту і подеколи неактуальність. 

Продовжуючи аналіз наукових досліджень за темою своєї роботи, можу 

згадати і роботу Т. В. Скубіної «Адміністративно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки в органах державної фіскальної служби України», в якій 

визначено основні напрями діяльності органів державної влади, які забезпечують 

інформаційну безпеку у сфері оподаткування (котрі побіжно стосуються реалізації 

кібербезпекової політики:  

 прийняття і практична реалізація законів, що стосуються правового 

регулювання суспільних відносин у сферах інформатизації та інформації;  

 створення правових та організаційних засад щодо впровадження 

електронного документообігу, електронного цифрового підпису;  

 розвиток інформаційно-технічних засобів;  

 формування, реалізація систем криптографічного та технічного захисту;  

 здійснення державного контролю за станом криптографічного та 

технічного захисту; проведення єдиної політики інформатизації органів ДФС 

України;  

 забезпечення автоматизованими технічними системами та програмними 

засобами органів ДФС України;  

 використання загальнодержавних довідково-інформаційних баз даних;  

 автоматизація інформаційної системи для здійснення оперативно-

розшукової діяльності, підрозділів податкової міліції та співпраці з міжнародними 

організаціями у сфері інформатизації [702].  

Отже, як можна побачити, перелічені заходи повною мірою належать до 

напрямів кібербезпекової політики, водночас Т. В. Скубіна їх обмежила в рамках 

забезпечення інформаційної безпеки. Наведене виступає додатковим аргументом на 

користь моєї позиції щодо виділення кібербезпеки та відповідної кібербезпекової 

політики у самостійний вид.  
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І. Р. Березовська в дисертації «Адміністративно-правові засоби забезпечення 

інформаційної безпеки в Україні» загрози національним інтересам в інформаційній 

сфері поділила на:  

1) загрози діяльності влади щодо реалізації національних інтересів в 

інформаційній сфері; 

2) загрози об’єктам національних інтересів в інформаційній сфері, які, своєю 

чергою, поділені на загрози:  

а) інформації (відомостям, повідомленням);  

б) інформаційній інфраструктурі; 

в) правовому статусу людини в інформаційній сфері [37]. 

Тобто знову чітко бачимо кібербезпековий компонент, який вписується в 

інструментарій інформаційної безпеки. 

У роботі І. С. Стаценко-Сургучової «Організаційно-правові засади 

організаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України» 

мене зацікавила теза дослідниці про те, що захист інформаційних ресурсів в органах 

державної податкової служби України є складовою більш широкого поняття 

інформаційної безпеки та умовою для її забезпечення. Згадане є важливим з огляду 

на ту обставину, що далі по роботі мною аналізуватимуться три основні напрями 

кібербезпекової політики, які виділив законодавець: кібербезпека, кіберзахист, 

кібероборона [740]. 

Заслуговує на увагу і робота А. В. Туніка «Правові основи захисту 

персональних даних», захищена 2012 року Кушерець В. І. Аналіз знання як 

стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний 

аспект) [797]. 

Відповідно до предмета мого дослідження заслуговує на увагу проведений 

автором детальний аналіз зарубіжного законодавства у сфері захисту персональних 

даних, в результаті якого робиться висновок, що у країнах СНД система захисту 

персональних даних здійснюється відповідно до закону типу Data Protection Act 

(Закон про захист даних), тоді як у європейських системах захисту персональних 

даних організуючим законодавчим центром стають два закони, що 
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взаємодоповнюються – закон Data Protection Act і закон Information Freedom Act 

(закон про свободу інформації), які, як правило, розробляються і ухвалюються 

одночасно [797, с. 141]. 

Цікавими і такими, що фактично випередили час [795] стали пропозиції 

даного дослідника щодо застосування двох методів удосконалення системи захисту 

інформації про особу:  

 реалістичного – передбачає збільшення безпеки всередині 

інформаційної системи; створення нових внутрішніх мереж, що можуть додатково 

контролювати інформацію незалежно від глобальних мереж; постійний моніторинг 

рівня інформаційної безпеки, цілеспрямований пошук недоліків у програмному 

забезпеченні, контроль за розповсюдженням інформації і відповідних технологій; 

зменшення відкритості доступу до персональних баз даних; 

 ліберального – збільшення взаємозалежності щодо захисту персональних 

даних між країною і особою-власником персональних даних; забезпеченні загальної 

безпеки через створення мережі спеціалізованих організацій і підписання 

спеціалізованих договорів; лібералізації інформаційних стосунків [797, с. 178]. 

Таким чином, фактично А.В.Тунік описав сучасну технологію захисту 

інформації, яка має назву блокчейн і яка стала основою для розвитку 

криптовалютного ринку, а також взагалі розвитку технологій обміну і захисту 

даних. 

Важливим компонентом та джерельною базою виступають безпекові 

дослідження інформаційної політики, одним із яких є робота О. М. Яхно «Україна в 

сучасному геополітичному просторі (політико-медійний аспект)» [867], на думку 

якої рівень розвитку інформаційної складової тісно пов’язаний із безпекою держави: 

період становлення механізмів інформаційного суспільства є дуже небезпечним, 

оскільки країна може увійти у світові інфраструктури, не створивши при цьому 

механізмів захисту [866, с. 10].  

Далі в своєму дослідженні я ще не раз буду у власний спосіб і з застосуванням 

методології інформаційного права підтверджувати правильність наукових прогнозів 

О.М.Яхно, оскільки більшість кіберзагроз є наслідком того, що завчасно не було 
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проведено відповідної роботи з причинами їхньої появи. Особливо це 

відзначатиметься при аналізові текстів щорічних послань Президента України до 

ВРУ, в яких можна чітко простежити наукову та політичну рефлексію актуальності 

теми кібербезпеки та необхідності як становлення системи стратегічних 

комунікацій, так і формування та реалізації, окрім інформаційної, державної 

кібербезпекової політики. 

На думку О. М. Яхно, доцільно сформулювати чотири основні моделі 

інформаційної політики держави, як от:  

1) інформаційна експансія;  

2) відкриття інформаційного простору держави в обмін на допуск до 

інформаційних потоків інших країн та участі в їх формуванні;  

3) відкриття інформаційного простору, не беручи участі при цьому в 

світових інформаційних процесах;  

4) відсутність спеціальної уваги до питання інформаційного суверенітету.  

У контексті євроінтеграційних процесів найбільш прийнятною для України, на 

думку О. М. Яхно, є друга модель [866, с. 9]. 

На мій погляд, така думка з часом не виправдала себе. Відкривши власний 

кіберпростір в обмін на допуск до інформаційних потоків. Україна не створила 

надійних механізмів кібербезпеки, не забезпечила кібербезпеки усіх складових як 

інформаційної, так і національної безпеки. Тож відкриття інформаційного простору 

ще до створення надійної системи кібербезпеки призвело до інформаційного 

поневолення України, захоплення інформаційного і кібернетичного просторів 

іноземними агентами впливу, транснаціональними корпораціями, іноземними 

державами та їх державними та спеціальними, в тому числі розвідувальними, 

органами. Наслідком втрати контролю над власним кіберпростором стало 

перетворення кіберсуспільства України на кероване, як наслідок 2014 року – втрата 

Автономної Республіки Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей. 

Позбавлене кібереліти, кіберсуспільство України приречено не неможливість 

реалізації українських національних інтересів. Відтак, актуальним є наукове 

розроблення теми про формування та розвиток кібереліти України. 
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Формування кібереліти має бути одним із визначальних завдань державної 

кібербезпекової політики, яке має бути закріплено на законодавчому рівні. Для мене 

є невиправданим і науково необґрунтованим припинення діяльності програми 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». 

Переконаний, що такі програми мають носити позаполітичний характер і не 

залежати від зміни влади, підкріплені реальними державними гарантіями 

відсутності суперечностей в стратегії розвитку України. Тому окремим науковим 

завданням є лобіювання стратегій позиціонування кібереліти як дороговказу 

розвитку успішного та ефективного кіберсуспільства в Україні, закладенню основ 

для формування державної кібервлади. 

Зараз як ніколи актуальним стало активне нав’язування різноманітних 

моделей розвитку кіберсуспільства в Україні. Головною вадою кібербезпекової 

політики України виступає неправильна домінуюча концентрація напрямів ДКБП 

протидії Росії. навіть одним із основних завдань новоствореного центрального 

органу виконавчої влади з реалізації  ДІП є протидія інформаційній агресії з боку 

Росії. 

Як я вже зазначав, і на це звертають увагу чимало дослідників націобезпекової 

тематики, визначальним для державної політики виступають не загрози, а саме 

національні інтереси. В України є власні національні інтереси, реалізація яких 

становить субстрат державної політики. Наголошую: не загроза з боку Росії 

визначає державну політику, а необхідність створення сприятливих умов для 

реалізації національних інтересів. Лише за умови того, що на даному етапі 

історичного розвитку Росія становить загрозу і перешкоджає реалізації даних 

інтересів, не можна визначати і зводити усю державну політику до вирішення 

одного тимчасового, нехай і важливого, але оперативного завдання. 

Ефективною держава є тоді, колі в ній державна політика виконує 

створювальну та проактивну функції, а не є реактивною і заборонювальною. 

Знову ж таки наштовхуємось на порушення законів діалектики, коли причина 

переплутана із наслідком. Слід усвідомити: вироблення засад кіберполітики разом із 

формуванням системи правового регулювання даного процесу є першочерговим. 
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Кіберполітика є родовим поняттям щодо кібербезпекової політики. Відповідно не 

кібербезпекова політика, а саме кіберполітика визначає напрями кібербезпеки, і аж 

ніяк не навпаки. Адже за умови, коли кібербезпекова політика цілком поглинає 

державну політику, у кібернетичній сфері (кіберполітика) відбувається нав’язування 

(різними методами, аж до інспірування та актуалізації) загальних кіберзагроз та 

відповідна пропозиція готових рішень (в тому числі і суб’єктів) боротьби з ними. 

Мої думки із застосуванням іншого методологічного інструментарію також 

підтверджуються і в авторитетній статті І. М. Сопілко [712]. 

Водночас за даного підходу не враховано тієї обставини, що визначальні 

виклики криються в загрозах на управлінському – вищому рівні – формуванні 

кібереліти та кібервлади. 

Ще у 2006 році О. А. Яхно дуже чітко спрогнозувала появу так званої 

«гібридної війни», вказуючи на те, що в Україні існує баланс відносин у форматі 

«етнос-держава», і зусилля ДІП мають бути спрямовані на підтримання цього 

балансу з огляду на існуючі загрози його порушення… відтак у реалізації 

геополітичних стратегій на перший план поступово виходить інформаційна 

складова (так званий чинник «м’якої сили»), замість економічної та військової 

могутності країни (так званий чинник «жорсткої сили») [866, c. 5–8].  

У даному контексті ґрунтовним є дослідження Д. В. Дубова «Політико-

комунікативна безпека України у євроінтеграційному контексті»[186], в якому 

автор, інтерпретуючи концепцією м’якої сили до розглядуваної ним тематики, 

запропонував концепцію м’якої десуверенізації.  

Таким, що резонує моєму баченню, є висновок Д. В. Дубова : «…процес 

євроінтеграції характеризується поступовою втратою суверенітету держав, що 

відбувається на тлі поступового «одержавлення» самого ЄС. Розглянуто основні 

напрями здійснення цих процесів – федералізації в рамках ЄС, створення 

«євробюрократами» власного «апарату примусу» та спроби створення власне 

спільноєвропейської Конституції та спільних зовнішньополітичних інституцій, 

набуття ЄС «символьної» атрибутики, характерної для суверенних країн. 

Сформульовані три основні складові принадливого образу ЄС – фактор 
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«забезпечення стабільності та безпеки», фактор доступу до «рогу достатку» та 

фактор «залучення до еліти» [185]. 

Важливими висновками з роботи Д. В. Дубова є ті, що за сучасного формату 

так званого співробітництва розвинені суспільства через своїх агентів, в тому числі 

через анонімні хакерські угруповання, нав’язують іншим суб’єктам кібервідносин 

потрібні інформаційні моделі поведінки та мислення. Тим самим відбувається 

інспіроване втручання у формування кіберкультури, яка може не відповідати 

національним інтересам та бути деструктивною для національної. Наразі такі 

тенденції та тренди закладають значні передумови для глобальної кібернетичної 

нестабільності та кібердесуверенізації, впровадження деструктивних управлінських 

алгоритмів, панування кібереліт інших країн. 

Можу висновувати, і це підтверджується вже кількарічними обіцянками щодо 

євроінтеграції, що під красивими словами щодо формування кіберрівності, 

впровадження кращих зразків і стандартів кібербезпеки криється бажання зменшити 

конкурентноздатність даної галузі в Україні, створивши умови для входу на 

український кіберринок під галсом «кращі єврозразки кібербезпеки» іноземних 

кіберкомпаній та їхнього продукту. Це на загал створить сприятливі умови для 

встановлення кіберпанування ЄС та їх недержавних агентів, впровадження в 

систему публічного управління та національну систему кібербезпеки зразків країн-

моделей, що не відповідає національним інтересам у сфері кібербезпеки, 

унеможливлює кіберрівність і конкурентоспроможність кіберсуспільства нашої 

держави, включаючи недержавні організації, виготівників та розповсюджувачів 

продукції для кіберринку. 

Знову ж таки повертаємось до того, що політична еліта не враховує думок 

наукової еліти, не спирається на внутрішній науковий потенціал, тоді як існування 

та наукова, а особливо прогностична діяльність НІСД дедалі більше має 

комплексних негативних аргументів, які складають системну наукову позицію щодо 

недоцільності функціонування даної інституції в такому організаційно-

функціональному форматі. 
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Дещо в інший спосіб, але з урахуванням положень діалектики розмірковує 

М. Х. Ялі, який відзначає тенденцію до формування нових ідентичностей: 

субнаціональних, групових, релігійних, транснаціональних, космополітичних і 

цивілізаційних [865, с. 15]. Ці ідентичності резонували розробленню засад 

інформаційної ідентичності. 

Цікавою також стала думка даного дослідника про те, що нині інформаційна 

галузь становить олігополію, гігантську і глобальну за своїми масштабами 

індустрію, адже на глобальному медіа-ринку домінують лише близько десятка ТНК, 

які є найбільшими корпораціями світу і тими акторами, що підтримують та 

регулюють міжнародний інформаційний порядок [865, с. 14]. 

Формування нового кіберпорядку потрібно здійснювати на засадах нової 

кіберкультури як елемента неопарадигми інформаційної політики, різноманітні 

підходи до розроблення якої можна знайти в роботах Є. Я. Прохоренко, 

О. О. Проскуріна. Н. Б. Новицької, А. М. Коломієць та інших [664; 662; 316; 546; 545; 

544; 542; 244; 541; 550; 543; 547; 540; 548].  

Вагомим виступає і дослідження Семіколенова В.М «Мораль в 

інформаційному суспільстві», в якому здійснено філософське дослідження 

проблеми впливу інформаційного суспільства на мораль як на основний механізм 

регуляції індивідуальної та соціальної дії, проаналізовано роль моральної рефлексії 

в протистоянні інформаційному маніпулюванню свідомістю, роль інформаційної 

еліти у формуванні моралі, вплив процесів глобалізації на мораль [695]. 

Ґрунтуючись на положеннях даної роботи, використовуючи не лише 

методологічний потенціал аксіологічного, а й епістемологічного та 

феноменологічного підходів з урахуванням того, що потоки інформації є 

спрямованими, за їх допомогою здійснюється маніпулювання індивідуальною та 

масовою свідомістю, вони транслюють певну систему цінностей, що впливає, перш 

за все, на мораль як основний механізм саморегуляції людини й суспільства – можу 

висновувати про необхідність розроблення моральної парадигми кіберсуспільства – 

кіберморалі [695, c. 12]. 
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Нині ми вже не встигаємо за розвитком кіберсуспільства, тому подальше 

зволікання лише додасть елементів хаосу в систему публічного управління. Відтак 

праву відводиться роль не лише регулятора, а й стабілізатора кібербезпекових 

правовідносин. Формування засад до інформаційного домінування, інформаційного 

імперіалізму [695] призводить до інформаційного тоталітаризму.  

Зокрема, в свій роботі «Американський чинник в процесі інформаційної 

глобалізації» К. О. Данилишина прямо вказує на майже одноосібне панування США 

в сучасній системі міжнародних відносин і контролем цієї країни над усіма 

складовими світових інформаційних потоків і кібербезпекових складових. Адже 

інформаційне домінування Америки завершує і доповнює економічну та політичну 

зверхність, без яких в епоху глобалізації неможливо закріпити і зберегти статус 

єдиного світового лідера [151, с. 4]. 

Тому будь-які механізми трансформації спільнот мають відбуватися з 

урахуванням їх інтересів і на підставі норм права. Безконтрольний РІС призвів до 

появи нових інформаційних викликів, які дуже часто перевершують можливість 

держави до адекватної відповіді. 

З урахуванням іманентних характеристик кіберсуспільства кібербезпекова 

політика повинна мати випереджувальний характер: замість трансляції готових 

кібертехнологій або інформаційного чи то криптографічного чи то кібернетичного 

забезпечення публічного управління вона має трансформуватися на самостійний вид 

державно-владної діяльності з реалізації національних інтересів у кібернетичній 

сфері, самостійну створювальну кібернетичну функцію.  

Кібербезпекова політика має також закласти підвалини до нової парадигми 

кіберосвіти: кіберосвіта, так само як і кібербезпекова політика в цілому, має бути 

випереджувальною, готувати суб’єкта навчання до самостійного оволодіння 

необхідною інформацією та формування вміння щодо застосовування здобутих 

знань в умовах глобальних трансформацій кіберсуспільства.  

Зокрема, В. В. Ткачук вказує на об’єктивну обумовленість і потребу 

інформатизації освіти як єдиного засобу швидкісної передачі інформації, 

інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування обсягу знань, 
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підвищення дієвості контролю успішності учнів та студентів, розширення 

інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу, 

удосконалення управління навчальним закладом та системою освіти [787]. 

Таким чином, розвиваючи думки численних дослідників з інформаційного 

права щодо означених питань, а також систематизації інформаційного 

законодавства [292; 293; 294; 295; 291; 288; 584; 845; 797; 796; 798; 844; 245; 472; 

343; 592; 471; 469; 470; 327; 326; 668; 31; 32; 33; 484], об’єктивно формується 

наукова потреба у розробленні концепції права кібернетичної безпеки, за 

допомогою якого уможливлюється формування науково-теоретичної і практико-

прикладної моделей правового регулювання кібербезпекових відносин, формуються 

засади до уніфікованого правозастосування інформаційних норм, виробляються 

уніфіковані протоколи і стандарти кібербезпеки, формується змістовно нова 

кібернетична ідентичність в умовах необхідності побудови збалансованого між 

людьми та штучним інтелектом суспільства [822; 698]. 

Джерельною базою дослідження також виступили й інші роботи, присвячені 

дослідженню правового регулювання інформаційної безпеки [314; 589; 794; 13; 147; 

321; 330; 369; 411; 413; 414; 415; 416; 674; 702; 760; 863; 370; 371; 372; 373; 368; 416; 

418; 419; 434; 435; 438; 429; 748]. 

 

1.1.3 Роботи, в яким предметом виступають функції держави  

Важливими є дослідження загальнотеоретичних робіт [701; 736; 756; 769; 770; 

771; 773; 774], присвячених з’ясуванню сутності та висвітленню особливостей 

понятійно-категоріального апарату, зокрема такі юридичні категорії, як: «функція 

держави», «функція державного органу», «інформаційна функція держави», «методи 

здійснення функцій держави» тощо. Аналіз даної групи дисертаційних робіт, в яких 

розглядаються концептуальні теоретико-методологічні аспекти функціональності 

держави та її органів, дозволяє додатково класифікувати їх на кілька підгруп. 

Аналіз досліджень даної групи є корисним з огляду на мою пропозицію щодо 

необхідності розроблення теоретичних засад та вироблення механізмів практичного 

впровадження кібернетичної функції держави. 
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Однією з перших загальнотеоретичних дисертацій, де здійснюється 

комплексний розгляд теорії функцій держави є робота О. О. Джураєвої «Функції 

сучасної держави» [159]. 

Для мене важливий той факт, що у цій роботі розкривається еволюція теорії 

функцій держави, визначаються типологія сучасної держави, співвідношення понять 

«правова держава» і «соціальна держава», трансформація держави в епоху 

постмодерну, особливості генезису України як сучасної держави. 

Особливо актуальними є погляди О. О. Джураєвої щодо необхідності 

розмежування таких понять, як «державна політика», «функції держави», «державна 

функція» тощо. Адже за нинішніх умов формування кібербезпекової політики може 

певним чином поглинути необхідність виділення та впровадження кібернетичної 

функції в якості окремої та самостійної. У даному аспекті корисною виступає 

аргументація, згідно з якою доводиться, що поняття «державна політика» є ширшим 

за поняття «функції держави», яке розкриває лише одну зі складових державної 

політики. Причому дана думка нижче за текстом мною буде інтерпретована 

відповідно до контексту мого дослідження при аналізові становлення кібернетичної 

функції. 

Авторкою доволі обґрунтовано доводиться той факт, що функції держави 

обумовлені, передусім, завданнями, які виникають перед суспільством у контексті 

його розвитку та становлення. Відтак, дане положення може бути використано 

мною при формулюванні тез щодо виділення кібернетичної функції як об’єктивно 

необхідної та такої, що відображає реальні завдання державної політики у 

кібернетичній сфері. Позаяк на зростаючу роль інформаційної сфери, яка становить 

сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, суб’єктів, які здійснюють 

збір, формування, поширення і використання інформації, а також системи 

регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин звертає увагу у своїй 

роботі і сама О.О.Джураєва [159, с. 12]. 

Далі теорія функцій сучасної держави була розвинена у дисертації 

В. В. Волинцем «Система функцій сучасної держави» [100], а також монографії 

«Функції сучасної держави: теоретико-правові проблеми» [101]. Причому автором 



 75 

було обрано інші критерії для дослідження: процеси демократизації та модернізації 

національного законодавства як головні трансформаційні чинники функцій сучасної 

держави. 

Вагомим здобутком даного автора є той, що він окреслив основні критерії 

класифікації функцій держави, їх роль у розбудові держави, специфіку їх правового 

регулювання. 

Для мого дослідження вкрай важливим є приділення даним дослідником уваги 

вивченню особливостей правового забезпечення інформаційної функції держави як 

«нової», «некласичної» функції. Резонує такій позиції власно і висновок автора про 

те, що «наразі ступінь реалізації інформаційної функції держави є недостатнім і не 

відповідає потенціалу та можливостям України» [99, с. 6]. 

Звичайно, що я далекий від репрезентації інформаційної функції саме в такій 

іпостасі, оскільки формування інформаційного суспільства навіть в Україні 

відбувається офіційно лише з 2007 року, коли було ухвалено відповідне 

законодавство [819; 153; 639; 644; 320].  

Також доцільно враховувати вагомий науковий доробок, в якому досить 

ґрунтовно було викладено думки та наукову концепцію щодо становлення 

інформаційної цивілізації до 2007 року [247; 251; 249; 427; 522; 411; 370; 142; 693; 

269; 462; 460; 271]. Що в цілому і виступає базою для виділення кібернетичної 

функції як окремої самостійної основної функції держави. 

Окрім методологічних робіт, присвячених формуванню теоретико-

методологічної бази формування функцій держави, чимала кількість робіт, і я б 

навіть сказав – переважна більшість – спрямована на дослідження окремих 

конкретних функцій держави [38; 39; 62; 66; 79; 182; 351; 341; 684; 768; 504; 563; 

131; 91; 16; 802; 846]. Дані роботи мають практичне значення для мого дослідження, 

оскільки дозволяють сфокусувати увагу на методології та аргументації виділення 

тих чи інших функцій в якості окремих функцій держави, а також, із використанням 

методів екстраполяції, навести власну модель підходу до виділення кібернетичної 

функції окремої та самостійної. 
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Як це не дивно, але здійснений мною аналіз уможливлює дійти висновку, що, 

незважаючи на наявність достатньої кількості наукових досліджень, присвячених 

вивченню розглядуваних проблем, питання формування парадигмальної концепції 

класифікації функцій держави, їх видової характеристики, формування 

консенсуальної системи критеріїв їх диференціації, не кажучи вже про назви 

окремих видів функцій, є донині неусталеними серед правників. 

Це в цілому створює поживний ґрунт для формування мною наукових гіпотез 

і надання відповідної аргументації щодо виділення в якості окремої функції 

держави – кібернетичної функції. Це може розглядатися елементом наукової 

новизни і віднесено до рубрики уперше.  

Детальніше зміст робіт щодо аналізу соціальної, правоохоронної, економічної, 

внутрішньої та зовнішньої функцій здійснено в моїй монографії [169]. 

Але протягом 2011-2017 років я відслідкував тенденцію щодо диверсифікації 

наукової діяльності в даному напрямі і зосередженні уваги не стільки на 

теоретичних компонентах, скільки на розробленні конкретних видів функцій, 

зважаючи на потреби, передусім, практики.  

Можу виділити в даній групі роботи:  

 В. О. Веклича – «Функція держави щодо забезпечення й захисту прав та 

свобод людини і громадянина» [80]; 

 М. Ф. Головченка – «Культурна функція сучасної держави», 

«Забезпечення інформаційної безпеки як функція держави» [122]; 

 В. А. Федорова – «Боргова функція сучасної держави», «Забезпечення 

інформаційної безпеки як функція держави» [812]; 

 О. В. Коломоєць – «Митна функція сучасної Української держави: 

загальнотеоретичне дослідження» [317]; 

 В. Л. Мельниченка «Податкова функція сучасної держави» [490]; 

 О. О. Тихомирова «Забезпечення інформаційної безпеки як функція 

держави» [782]; 

 О. П. Климентьєва «Інформаційна функція Української держави» [303] 

тощо. 

http://www.disslib.org/podatkova-funktsia-suchasnoyi-derzhavy.html
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Очевидно, що роботи О. О. Тихомирова і О. П. Климентьєва є більш 

доцільними для аналізу в контексті предмета мого дослідження.  

Зокрема О. О. Тихомиров, аналізуючи напрями правового забезпечення 

інформаційної безпеки в контексті інтеграції України у світовий та регіональний 

інформаційний простір, рецепції відповідних міжнародних та європейських 

правових стандартів у цій сфері, певним чином відійшов від контексту 

співвіднесення даного виду безпеки, передусім, із національними інтересами, 

врахування національних традицій державотворення, в тому числі власний досвід 

формування як інформаційного, так і кібернетичного суспільства. 

Можу погодитись із тезою про підвищення соціальної цінності «інформації», 

динамічності перетворень в інформаційній сфері, взаємозв'язку та 

взаємозумовленості інформаційного розвитку та розвитку громадянського 

суспільства…» [782], водночас автором не сформовано моделі РІС і відповідно 

намічені напрями ДІП лише стосовно того моменту, на якому дослідник здійснював 

власне дослідження. Відтак, незастосування прогностичного та сценарного підходів, 

методів моделювання та стратегічного прогнозування унеможливили вийти на 

рівень прогнозованого розвитку кібернетичного суспільства, а відтак, перенести 

фокус власної уваги не стільки з інформації, скільки на самоорганізаційні 

характеристики простору, в якому розвивається дана інформація. 

Екстраполюючи висновки за даного дослідження, можу висновувати, що 

кібернетична функція держави є ширшою за поняття «функція кібернетичної 

безпеки», а також «функція кібербезпекової політики». 

Звичайно, важливою і новаторською, фактично першою виступає робота 

О. П. Климентьєва, який підготував дослідження на тему «Інформаційна функція 

Української держави» [303]. 

У своїй роботі дослідник визначив рівень розвитку наукових досліджень за 

темою дисертації; з’ясував поняття та сутність функцій держави на сучасному етапі; 

сформулював поняття та визначив сутність та види інформаційних функцій 

Української держави на сучасному етапі, їх місце серед основних функцій держави; 

обґрунтував вплив форми держави на реалізацію інформаційної функції держави. 
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Цікавими стали положення роботи, в яких автор здійснив теоретико-правовий аналіз 

концепції інформаційної взаємодії як прояву інформаційної функції держави, 

маститими виступили положення щодо встановлення закономірностей, а також 

перспектив розвитку інформаційної функції. Логічним завершенням роботи стало 

формулювання пропозицій щодо структурування напрямів підвищення правового 

регулювання інформаційної функції держави. Вельми цікавими та актуальним також 

виступили пропозиції автора щодо формування правових засад регулювання 

діяльності хакерів в контексті реалізації інформаційної функції держави. 

Приємно вразила наукова новизна, яка, як для кандидатської виглядає, вельми 

значимо.  

Отже, О. П. Климентьєв надав концепцію та науково обґрунтував 

необхідність законодавчого визначення інформаційної функції як основної 

конституційно визначеної функції держави. Відповідно до викладеного надано 

авторське визначення поняття інформаційної функції держави – це самостійний і 

пріоритетний напрям державної інформаційної політики, котрий здійснюється за 

допомогою інформаційних засобів для досягнення інформаційного суверенітету, 

вільного та безпечного інформаційного РІС  в рамках конкретної держави, в тому 

числі для захисту інформаційних прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина, і водночас виступає інформаційною формою досягнення інших цілей 

суспільства і держави, в інших найбільш важливих сферах життєдіяльності 

суспільства [302, с. 4]. 

У вітчизняній інформаційно-правовій науці здійснено систематизацію 

інформаційних функцій держави, виділено основні їх групи та підгрупи, 

сформовано критерії поділу інформаційних функцій держави. Встановлено, що 

сучасна Українська держава має такі інформаційні функції: за сферою 

інформаційних відносин (інформаційна безпека, РІС, е-урядування, інформатизація, 

телекомунікації та зв’язок, захист прав і свобод людини); за об’єктами реалізації 

життєво важливих національних інтересів (особі, суспільству, державі); за 

суб’єктами реалізації (за складом: одноособові й колективні, за терміном дії: 

постійні й тимчасові; за походженням: державні й недержавні; за характером 
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компетенції: загальні й спеціальні); за локалізацією (секторальні, державні, 

міждержавні, наддержавні); за часом реалізації (тимчасові, постійні); за 

пріоритетністю (пріоритетні, основні, забезпечувальні); за формою визнання 

(відкриті, латентні), за сферами інформаційної безпеки (в інформаційній сфері; в 

екологічній сфері; у соціальній та гуманітарній сферах; в економічній сфері; у 

внутрішньополітичній сфері; у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону 

України; сфері державної безпеки України; у зовнішньополітичній сфері) [302, с. 4]. 

Цікавим також виступило наукове обґрунтування необхідності окремого 

виділення такого виду взаємодії, як інформаційна. Визначено поняття інформаційної 

взаємодії у широкому і вузькому значенні: у широкому розумінні – це певна система 

правових засобів та процедур, що полягає у синтезі узгоджених дій різних суб’єктів 

інформаційних відносин як окремих організаційних систем, спрямована на 

досягнення загальної мети, якою є розвиток орієнтованого на інтереси людей, 

відкритого для всіх і спрямованого на формування інноваційної моделі 

високотехнологічного суспільства, в якому кожен громадянин має можливість 

створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, 

користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та 

підвищення якості життя, з найменшими витратами сил, засобів і часу; у вузькому 

розумінні – це заснована на законах та підзаконних актах, погоджена за метою, 

місцем та часом діяльність різних суб’єктів інформаційних відносин, що полягає у 

раціональному поєднанні сил, засобів і методів, властивих цим суб’єктам з метою 

безумовної реалізації інформаційної функції держави [302, с. 4–5]. 

Влучним є висновок дослідника, що «…формування глобальної інформаційної 

системи передбачає унормування державної інформаційної політики, закріплення та 

легітимацію інформаційної функції як самостійної окремої функції держави – 

важливого напряму розвитку держави, ефективної організації  РІС  та реального 

впровадження системи е-урядування» [302, с. 8]. Розвиваючи думки даного 

дослідника, з урахуванням розвитку кіберпростору, перенесення в нього численних 

сфер життєдіяльності формування міцних зв’язків між реальним та кібернетичним 
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простором, я також вийшов на необхідність формування окремої кібернетичної 

функції держави. 

Водночас поряд зі багатьма позитивами даної роботи слід зазначити й те, що 

дослідник не приділив уваги структурно-функціональній характеристиці суб’єктів 

реалізації інформаційної функції держави. Відтак, говорячи про необхідність 

реалізації інформаційної функції держави О.П.Климентьєв так і не виходить на 

макросистемний рівень – формування національної системи інформаційної безпеки 

з відповідною організаційно-функціональною структурою і численними системами 

забезпечення, в тому числі правовою. 

Для мого дослідження, зважаючи на вимоги щодо обмеження обсягів роботи, 

більшого значення мають роботи з інформаційного та адміністративного права, які і 

аналізуватиму. Воднораз щодо конституційно-правових наукових розвідок та 

їхнього використання в моїй роботі зазначу, що здебільшого деякі аспекти окремих 

функцій суб’єктів національної системи кібербезпеки розглядаються в рамках 

дисертаційних досліджень, які можу класифікувати на такі групи: 

1) роботи, в яких здійснюється аналіз окремої функції суб’єктів 

національної системи кібербезпеки [194; 36; 710]; 

2) роботи, в яких надається аналіз діяльності суб’єкта національної 

системи кібербезпеки через здійснення ним окремих функцій при реалізації 

кібербезпекової політики [21; 92; 145; 340; 561; 144; 426; 574; 270; 623; 181; 30]; 

3) роботи, в яких окреслюються конституційно-правове регулювання 

інформаційної сфери, в тому числі сфери кібербезпеки [338; 697; 753; 529; 354]. 

Констатую, що правовий статус суб’єктів національної системи кібербезпеки 

не став поки що предметом окремих досліджень, в тому числі фахівцями 

конституційного права. Однак зауважу прикру деталь: нині навіть інформаційні 

права та свободи людини та громадянина ще й досі є новим та доволі 

нерозробленим об’єктом уваги конституціоналістів та правників в цілому, годі вже й 

казати про кібернетичні права. Цим фактом пояснюється обмаль розвідок у цій 

сфері не лише у царині конституційного, а й інших галузей права. 
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Мною було акцентовано, що робіт безпосередньо присвячених проблематиці 

кібербезпекової політики на рівні дисертаційних досліджень в рамках юридичних 

наук не існує. Адже навіть в роботі одного з засновників інформаційного права – 

В. С. Цимбалюка «Інформаційне право (основи теорії і практики)» порушуються 

важливі аспекти становлення інформаційної галузі права, але без врахування 

прямого зазначення кібербезпеки і відповідний їй простір існування нових 

кібербезпекових відносин – кіберпростір [828]. 

Водночас заради справедливості відзначу, що основні положення робіт 

В. С. Цимбалюка стосовно розмежування таких термінів, як «правова інформатика» 

та «інформаційне право» виступають засадничими для мого дослідження [835; 833; 

834; 827; 566; 567; 829]. На прикладі дослідження джерел суспільних відносин 

стосовно розвитку інформатики, автором сформовано три провідні його умовні 

складові – підсистеми, що поступово набувають ознак спеціальних підгалузей цього 

права:  

 мас-медіа права (гуманітарна, семантична складова);  

 інформатизаційного права (інфраструктурна, інженерно-технічна 

складова); 

 права інформаційної безпеки (забезпечувальна складова).  

 З іншого боку, слід відверто визнати, що в роботах з інформаційного права 

питанням кібербезпеки уваги майже не приділено. Наприклад, викликає наукові 

заперечення відсутність у роботах з інформаційного права А. І. Марущака розгляду 

кібернетичної сфери, кіберпростору, а також кібербезпеки, і звичайно, 

кібербезпекової політики. Адже, незважаючи на достатню кількість публікацій, 

А. І. Марущак, який виступає одним із послідовників розвитку інформаційного 

права в Україні [469; 471], не аналізує кібербезпеки як інституту інформаційного 

права, вже не кажучи про формування кіберправа. Такий підхід, на мій погляд, є 

результатом незастосування прогностичного підходу, відсутності розроблених 

прогнозних моделей трансформації інформаційного в кіберсуспільство і відповідно 

до нових тенденцій будови нового кібербезпекового ландшафту. 
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Позаяк в роботах, наприклад, В. А. Ліпкана, Ю. Є. Максименко аргументовано 

доводиться наукова думка про те, що інформаційна безпека є важливим і 

невід’ємним інститутом інформаційного права [408; 398; 429; 433; 430; 439; 434; 

432]. 

З огляду на це, я сформував групи досліджень, виходячи не зі спеціальностей, 

в рамках яких розглядаються різні аспекти даних проблем, а відповідно до предмета 

дослідження. 

Зрозуміло, що левову частку даних досліджень складатимуть 

адміністративно-правові розвідки, аналіз яких дозволяє розвивати порушені мною 

проблеми відповідно до предмета мого дослідження. Водночас здійснений 

міждисциплінарний аналіз дозволив угрупувати наукові дослідження на декілька 

груп відповідно до предмета дослідження: 

1) роботи, предметом яких виступав правовий режим окремих видів 

інформації [3; 440; 225; 487; 590; 29; 336; 500; 420]; 

2) роботи, предметом яких виступає адміністративна відповідальність за 

вчинення інформаційних правопорушень [120; 531; 749; 844; 52; 331; 869]; 

3) роботи, в яких аналізується проблематика права на доступ до інформації 

[706; 104; 620; 180]. 

Зважаючи на численність робіт з інформаційного права, я дослідив лише ті з 

них, які на мій погляд мають найбільш суттєве і конструктивне значення для моєї 

роботи. У цілому можу констатувати про значну активізацію розвитку 

інформаційного права як самостійної галузі права. Адже останніми роками були 

захищені дисертації із проблем систематизації інформаційного законодавства [392; 

405; 389; 388; 164; 165; 166; 167; 219; 220; 221; 222; 259; 262; 264; 765; 763; 766; 828; 

829].  

Безперечно, що рефлексія окремих фрагментів кібербезпекової проблематики 

знаходить своє відлуння і у роботах не лише з інших галузей права, а й взагалі наук 

[427; 279; 196; 277; 282; 278; 276; 281; 280; 283; 738]. Чимало цікавих ідей та 

результатів досліджень також міститься і в соціальних мережах та особистих блогах 

авторів та фахівців з кібербезпеки, аналітичних доповідях та статтях працівників 
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НІСД. Тим не менш, проблеми безпосередньо становлення та розвитку системи 

адміністративно-правового регулювання кібербезпекової політики комплексно та 

системно майже не розглядалися. 

 

 

1.2 Мультиплікативність правових засад формування концептосфери 

кібербезпекової політики  

 

Як я вже зазначав, розроблення наукових засад кібербезпекової політики 

виступає водночас і теоретичним, і прикладним питанням. Будь-який концепт 

реалізується через його матеріалізацію у категорійно-понятійному апараті. Відтак, в 

рамках реалізації наукових завдань мого дослідження щодо вироблення 

методологічних засад формування теорії кібербезпекової політики доцільно 

послуговуватися міждисциплінарним підходом, а також сучасними правовими 

теоріями, які відповідають нинішнім трендам розвитку суспільства. В цьому 

контексті мною обґрунтовано обрано методи юридичної лінгвістики та правничої 

герменевтики. 

Використання даної групи методів дозволило мені сформулювати дві моделі 

формування концептосфери: гібридного ментального простору та семіотичного 

простору. За допомогою даного методу я продемонструю можливості їх 

застосування і доведу ефективність використання подібних моделей, утім 

підкреслюючи, що це не є єдино можливим способами. Безперечно, дана тема є 

багатошаровою, і я не претендую на всеосяжність її розгляду, здійснюючи спробу 

лише визначення відповідно до предмета власного дослідження і спеціальності, за 

якою виконується робота, найбільш суттєвих методологічних підходів, що 

сприятимуть досягненню мети мого дослідження. Однак у подальшому як мною, так 

і переконаний іншими дослідниками даної теми, мають бути досліджені й інші 

аспекти цієї наукової проблеми. 
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1.2.1 Юридико-лінгвістичні засади формування концептосфери 

кібербезпекової політики 

Кібернетична безпека є невід’ємною частиною національної безпеки, а відтак 

виступає запорукою суверенності та життєздатності держави. Тож доки питання 

кібербезпеки вирішуватимуться сегментарно в рамках окремих галузей права в 

різноманітних проекціях та інтерпретаціях, стверджувати її дієвість доволі 

проблематично. Насамперед потребується розробка концептуальних підходів 

кібербезпекової політики для умов України, що стратегічно й тактично об’єднує усі 

аспекти даного напряму діяльності. Перші кроки в цьому напрямі зроблено, адже 

було ухвалено і Стратегію кібербезпеки України, і Доктрину інформаційної безпеки 

України. Однак, дані документи відображають не стільки стан системи в 

майбутньому, на побудову якого має бути спрямована діяльність національної 

системи кібербезпеки, скільки на подолання сьогочасних загроз, передусім 

пов’язаних із збройною, в тому числі кібернетичною агресією з боку Росії. 

Складність і багатогранність проблеми зумовили її дослідження 

різнопрофільними фахівцями: юристами (О. О. Климчук, В. А. Ліпкан, 

Р. В. Лук’янчук, Д. С. Мельник, І. М. Рязанцева ), філософами і політологами 

(М. А. Дмитренко, О. П. Дзьобань, Д. В. Дубов, В. В. Петров, М. А. Ожеван), 

спеціалістами з інформаційних технологій (В. М. Бондаренко, С. С. Забара, 

В. Г. Зайцев, О. В. Соснін, В. Г. Хахановський, В. Л. Шевченко). 

Останнім часом значно активізувалася й наукова діяльність в галузі 

юридичної лінгвістики, що знаходиться на перетині права і прикладної лінгвістики. 

Суттєвий внесок у розробку засад даного напряму належить Н. В. Артикуці, 

Ю. Ф. Прадіду, А. С. Токарській, Л. І. Чулінді та ін. У полі зору вчених різноманітні 

аспекти формування й функціонування юридичної терміносистеми, нормативності 

тлумачення мовних одиниць у юридичній лексикографії, мові права й мові законів 

на рівні лексико-стилістичного й граматичного застосування мовних засобів у 

текстах нормативно-правових актів. 
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Попри суттєві доробки у суміжних галузях науки, питання щодо юридико-

лінгвістичних засад формування концептосфери кібербезпекової політики 

практично залишилося поза увагою науковців, тож потребує висвітлення. 

Метою дослідження даних методів виступає встановлення за допомогою 

методів юридичної лінгвістики механізму формування концептуальної сфери 

кібербезпекової політики та її репрезентації у текстах нормативно-правових актів.  

Використовуючи наукові метафори, норму права можна порівняти з верхівкою 

айсберга, основна частина якого міститься під водою. У цій невидимій частині 

«ховається» концептосфера як цілісно сформоване уявлення про те чи інше поняття 

в його автономному бутті і в парадигмі взаємодії з іншими елементами системи. У 

такий спосіб є підстави розглядати концептосферу не тільки як умовний абстракт, а 

й через матеріалізацію ідей завдяки мета мові. Розуміння даного механізму є 

принципово важливим у зв’язку з тим, що здебільшого вчені намагаються 

аналізувати тексти актів, які вже є чинними або пропонуються в якості проектів. По 

суті це робота з результатами, а не з моделлю самої цілісної ідеї. У зв’язку із 

зазначеним актуалізується проблема методики роботи з метамовою різних галузей. 

Вона має ґрунтуватися на специфіці кожної окремої сфери. 

Щодо сфери кібербезпеки, то констатуємо принципово важливий вплив 

бінарного характеру ключових понять. З одного боку, дедалі більшою стає 

глобалізація світу, чому чимало сприяла поява кіберпростору, що ламає традиційні 

кордони, локалізацію джерел інформації, привносить транснаціональний компонент 

протиправним діям у сфері інформаційних технологій. Це створює підстави для 

розуміння масштабності єдиного кібернетичного простору й відповідальності 

кожної держави перед світовою спільнотою. З іншого боку, забезпечення 

національної безпеки було й залишається невід’ємною функцією будь-якої держави. 

Оскільки кібербезпека виступає в якості складової національної безпеки, 

потребується розробка, реалізація, постійне удосконалення системних 

адміністративно-правових, управлінських, соціально-економічних, науково-

технологічних заходів. Саме єдина концепція здійснення кібербезпекової політики 

надає можливість здійснювати це ефективно. 
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Знову ж таки, слід мати на увазі, що при формуванні концептосфери 

кібербезпекової політики відбувається різноспрямований багатофункціональний 

рух. Україна не може не враховувати досвіду, набутого іншими державами. Це стає 

важливим і для адаптації національного законодавства, і для реалізації 

міжнародного співробітництва у зазначеній сфері, натомість винятково на засадах 

відповідності даної політики національним інтересам, захисту інформаційного (в 

тому числі кібернетичного) суверенітету держави. Подібна ситуація суттєво 

ускладнює завдання, оскільки потребує чітко визначеного концептуального підходу 

до пошуку гармонії між національним та інтернаціональним. 

Даний екстралінгвістичний чинник надає підстави для використання при 

дослідженні метамови концептосфери кібербезпекової політики модель гібридного 

ментального простору, розроблену фахівцями з когнітивної лінгвістики Жилєм 

Фоконьє і Марком Тернером [873]. За баченням авторів, теорія концептуальної 

інтеграції в якості ключового поняття застосовує «бленд», що по суті являє собою 

проекцію різних просторів, які не перетинаються між собою, проте ці простори 

можуть зливатися в єдине ціле у спільній родовій єдності, яка зветься «generic». Тож 

стосовно державних аспектів кібербезпекової політики доцільно говорити про 

певний бленд, ментально обмежений специфікою національної правової системи. 

Хоча з урахуванням інтеграції в поняттях кібербезпеки юридичних, політичних, 

інформаційно-технологічних категорій варто навіть у масштабах окремо взятої 

країни застосовувати поняття гіпербленд як ієрархічний багатофункціональний 

міжнауковий концепт, що співвідноситься з реаліями конкретної держави. Розробка 

спільних концепцій міжнародного масштабу виходить на рівень генерації, 

позбавляючись національної специфіки і конгломеруючи спільні для усіх блендів і 

гіперблендів компоненти. Таким чином, когнітивна модель фундаторів 

кібербезпекової політики ґрунтується на чітко визначеній уявній взаємодії блендів і 

гіперблендів.  

Екстраполяція когнітивної діяльності у сфері вироблення концептів 

кібербезпекової політики цілком укладається в теорію семіотичного простору, 

запропоновану Ю. С. Степановим [747; 746]. Відповідно до цієї теорії метамова 
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функціонує у тримірному просторі, що представлений через категорії семантики, 

синтактики і прагматики. 

Семантика (від гр. semantіkos – означальний – лінгв.) Значення, смисл слова 

або мовного звороту» [538, с. 551] виступає як невід’ємний первинний компонент 

метамови. Перед укладачем закону, політологом, юристом насамперед постає 

питання зі сфери номінації: як саме назвати те чи інше поняття, явище, юридичний 

факт; використати при цьому вже існуючі мовні одиниці чи запроваджувати 

неологізми, в тому числі шляхом запозичення й лексикалізації іншомовних слів; 

яким принципам номінації слід віддати перевагу тощо. Лінгвістична компетентність 

фахівця з кібербезпеки повинна охоплювати поняття полісемії термінів, їх 

етимології, вимог до норм слововживання і т.ін. Міжмовні аспекти семантики у разі 

застосування інтернаціоналізмів (а їх у сфері правової інформатики й кібернетичної 

безпеки чимало і це може стати темою окремого дослідження) мають враховувати 

диференційні ознаки мовних одиниць у кожній окремій мові.  

Продемонструю це на прикладі ключового терміна «кібербезпека».  

За словотворчою структурою це складноскорочене слово, перша частина якого 

– інтернаціоналізм, друга – загальновживане українське слово. Його можна 

розглядати як часткову кальку з інтернаціонального терміна «Cybersecurity». Проте 

семантика даної лексичної одиниці згідно із дефініціями, що містяться у 

нормативних документах різних країн, суттєво різниться.  

Для порівняльного аналізу скористаємося матеріалами інформаційної довідки 

«Законодавство та стратегії у сфері кібербезпеки країн Європейського Союзу, США, 

Канади та інших», підготовленої Європейським інформаційно-дослідницьким 

центром [214].  

Згідно з даними довідки сутність поняття «кібербезпека» в деяких державах 

передається через ключове слово «заходи»:  

— сукупність організаційних, правових, технічних та освітніх заходів, 

спрямованих на забезпечення безперервного функціонування кіберпростору 

(Політика захисту кіберпростору Республіки Польща);  
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— заходи з попередження шкоди від збоїв в роботі ІКТ та в її усуненні 

(Національна стратегія кібербезпеки Королівства Нідерланди).  

Інші держави у своїх нормативних актах будують дефініцію, спираючись на 

лексему «стан»:  

— бажаний стан безпеки інформаційних технологій, за якого ризики для 

кіберпростору скорочені до прийнятного мінімуму (Стратегія кібербезпеки 

Німеччини);  

— бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протидіяти 

викликам кіберпростору, які можуть негативно вплинути на достовірність, 

цілісність та конфіденційність даних, що зберігаються або обробляються даною 

системою (Стратегія безпеки та оборони інформаційних систем Франції).  

Для не чутливої до мови особи взагалі незрозуміла різниця між станом і 

заходами, проте при формуванні концептів кібербезпекової політики принципово 

важливим є розрізнення цих понять, вибір пріоритетів, а можливо – й пошуку своїх 

підходів. Зокрема, як мені вбачається, виходячи з конотації об’єктів, концепт 

кібербезпеки може бути зорієнтований, у першу чергу, не тільки на технічну й 

технологічну складові (як це представлено у наведених вище дефініціях), а й 

містити значний гуманітарний компонент, що методологічно підпорядкований 

принципам антропоцентризму, адже врешті-решт важливим є не просто 

безперебійне функціонування механізмів і систем, а безпечне існування людей, які 

живуть у цьому просторі. Враховуючи той факт, що в українському законодавстві до 

тепер відсутня юридично закріплена дефініція поняття «кібербезпека» (її ще 

належить сформувати й ухвалити), подібне положення є принциповим. Воно цілком 

кореспондується зі ст. 3 Конституції України, відповідно до якої «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю» [323]. 

Я навів лише один приклад, але подібні ситуації характерні майже для усього 

поняттєвого апарату досліджуваної сфери. 

Другий аспект тримірного простору метамови – синтактика «(від гр. 

syntaktikos – порядок) – розділ семіотики, що вивчає синтаксис різних знакових 
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систем» [538, с. 561]. Її можна умовно порівняти із «алхімією» слів, адже поєднання 

мовних одиниць на рівні словосполучень, мікротекстів і текстів створює нові 

інтенціональні простори. Відповідно до законів функціонування метамови 

мікротексти і тексти можуть утворюватися лише на підставі взаємодії окремих 

складових цього інформаційно-комунікативного обширу.  

В якості ілюстрації можна порівняти семантику ключових для сфери 

кібербезпеки споріднених термінологічних сполучень «кібербезпекова політика» і 

«політика кібербезпеки». Справа не лише у формально-граматичних ознаках, за 

якими одне з них являє собою поєднання атрибутива з номінативом, а інше виступає 

іменною конструкцією. Головне – це нові лексико-семантичні смисли, що 

передаються поєднанням співзвучних слів.  

Так, синтаксичні конструкції, створені за моделлю «номінатив плюс 

номінатив у родовому відмінку» (N + N2), вирізняються своєю конкретизованістю 

об’єктних відносин. На відміну від них конструкції типу «атрибутив + номінатив» 

(Ad + N) передають більш узагальнені характеристики, що взагалі спроможні 

абстрагувати й масштабувати сутність поняття. Достатньо порівняти з аналогом 

подібних конструкцій синтаксичні пари «громадянське суспільство» – «суспільство 

громад» або ж «інформаційне право» і «право на інформацію».  

Повертаючись до термінології сфери кібербезпеки, зазначимо, що саме методи 

юридичної лінгвістики дозволяють диференціювати семантику досліджуваних 

терміносполучень. Тож поняття «політика кібербезпеки» є більш конкретизованим і 

вузьким. Воно може вживатися (і, до речі, вживається) у діяльності окремих 

установ, організацій, закладів, комерційних структур на позначення управлінських 

вимог щодо безпечного користування комп’ютерною технікою з дотриманням норм 

конфіденційності інформації, правил службової поведінки у мережі Інтернет тощо.  

Якщо ж йдеться про «кібербезпекову політику», то розуміється системна 

діяльність держави з протидії інформаційним загрозам, що розповсюджуються через 

кібернетичний простір, координація діяльності усіх державних і недержавних 

структур, задіяних у забезпеченні кібернетичної безпеки, убезпеченні від можливих 

протиправних дій у даній сфері тощо.  
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Принагідно зазначимо, що чималу роль в синтактиці відіграють потенції 

мовних засобів. Так, наприклад, за правилами російської мови можлива лише 

номінативна конструкція («политика кибербезопасности»). Англомовний аналог 

«cybersecurity policy» залежно від контексту може перекладатися українською двома 

варіантами.  

Отже, синтактика як складова юридико-лінгвістичних засад формування 

концептосфери кібербезпекової політики є не менш важливим компонентом 

фундації категорійно-понятійного апарату вказаної сфери.  

Врешті-решт, прагматика (гр. pragmatikos – діловий) – 1) розділ семіотики, 

що вивчає відношення між знаковими системами та їх користувачами, а також самі 

ці відносини; 2) вчення про діяльність, практика» [538, с. 491]) у контексті 

формування концептосфери переслідує вирішення за допомогою мовних засобів 

прикладних аспектів проблеми. Насамперед йдеться про визначення цілей і 

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

політики. З іншого боку, прагмалінгвістика дозволяє ефективно вирішувати 

юридико-стилістичні та комунікативні завдання, які виникають на етапі створення 

нормативно-правових актів. Завдяки прагматиці вдається інтегрувати на рівні 

концептів когнітивні, логічні, методологічні складові ментального смислу, а це, 

своєю чергою, дозволяє систематизувати картину світу. 

Прагматика певною мірою віддзеркалює правничий дискурс, оскільки вбирає 

в себе не тільки константні характеристики, більшою мірою властиві семантиці й 

синтактиці, а й спроможна чітко реагувати на динаміку швидкоплинних змін у 

суспільстві, появу нових реалій і сучасних викликів. Знову ж таки, якщо семантика й 

синтактика здебільшого зосереджені на точності формулювання інформації, то 

прагматика привносить компоненти перцепції (взаєморозуміння, врахування 

особливостей сприйняття інших осіб) та інтеракції (способів організації 

комунікативної взаємодії).  

Специфіка взаємодії розглянутої умовної системи координат, які покладені в 

основу моделі дослідження, полягає в тому, що кожна з них, попри свою певну 

автономність, проявляється у взаємозв’язку і при формуванні концептосфери 
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реалізується у невід’ємній єдності. Доволі рельєфно це можна простежити на рівні 

віддзеркалення термінологією кібербезпеки пріоритетів політичної стратегії і 

тактики різних держав.  

Скористаємося прикладом з наукової статті за авторством О. В. Булавіна, який, 

проводячи порівняльний аналіз кібербезпекової політики США і Китаю, звернув 

увагу на те, що у Сполучених Штатах здебільшого віддається перевага терміну 

«кібербезпека», тобто основний акцент робиться на безпеці архітектури Інтернету. У 

той же час Китай та Росія значно частіше використовують поняття «інформаційна 

безпека» з наголосом на обмеження у розповсюдженні інформації, цензурування 

текстів [65, с. 28]. Таким чином здійснений аналіз уможливлює формувати 

парадигмальну полівекторність інтерпретації базових концептів, натомість 

ідентифікувати спрямованість кібербезпекової політики з методів формування умов 

для реалізації національних інтересів на заборонювальні та обмежувальні методи. 

Безумовно, в межах мого дослідження продемонструвати аналіз термінології, 

що формує весь арсенал концептосфери кібербезпекової політики, за моделлю 

семіотичного простору неможливо, проте я й не ставив перед собою такого 

завдання. Це лише одна з моделей, яка є функціонально ефективною при роботі з 

ідеологемами. Тож у подальшому необхідно розглянути й інші підходи, що може 

стати темою нових наукових досліджень.  

Одним із наукових методів таких досліджень може виступати герменевтичний 

підхід, зокрема методи правничої герменевтики, за допомогою яких можна 

проаналізувати та співставити кібернетичний та інформаційний простір, що нижче 

мною і буде продемонстровано.  

 

1.2.2 Кібернетичний простір vs інформаційний в контексті правничої 

герменевтики  

Правове регулювання кібербезпекової політики, у тому числі й правове 

забезпечення кібернетичної безпеки, ґрунтуються на категорійно-понятійному 

апараті науки. В основі застосування ключових термінів як номінативних одиниць є 

чітке уявлення про семантику кожного з них. Відтак, в рамках формування теорії 
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кібербезпекової політики постає наукове завдання щодо формування коректного 

понятійного апарату. На цьому шляху одним із необхідних методологічних 

прийомів, який виступає адекватним для вирішення даного завдання, є застосування 

ґерменевтичного підходу для дослідження термінологічних сполучень, висвітлення 

їх інтеграційних та диференційних ознак. Врахування отриманих даних в 

подальшому слугуватиме формуванню наукової позиції щодо пропозиції визначень 

тих чи інших термінів, а також дозволить у подальшому вдосконалювати юридичну 

техніку нормотворчості у даній сфері.  

Стрімкий розвиток науки і техніки, що принципово змінює умови життя 

кожної людини і суспільства в цілому, здебільшого орієнтований на сферу 

інформації, особливо в частині збору, аналітичної обробки, збереження, 

перероблення й формування нових знань, норм та розповсюдження сучасних даних. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває інтерпретація смислів, що є вкрай 

важливим для права. 

Проблеми правового регулювання інформаційної сфери, які у вузькому сенсі 

можуть бути віднесені до галузі інформаційного права, насправді є синкретичними, 

оскільки у своїй багатогранності кореспондуються із рядом інших наук, зокрема: 

адміністративним правом, кібернетикою, теорією управління, філософією права, 

політологією, безпекознавством, кримінологією, прикладною лінгвістикою і т. ін. 

Обмеження лише одним вузьким сегментом знань при дослідженні складних 

об’єктів призводить до поверховості наукових висновків, нераціонального блукання 

у пошуках об’єктивних закономірностей, що мають вияв лише за умови системного 

підходу. У зв’язку з цим при вивченні інтеграційних питань є важливим звернення 

до наукових праць вчених різних галузей. У контексті проблеми, що досліджується, 

доцільно спиратися на концепти, що розроблені й продовжують розроблятися 

О. А. Барановим [23], О. М. Косоговим [332], В. А. Ліпканом [385; 376; 392; 393], 

В. П. Шеломенцевим [853] та ін. Окремі аспекти даного сегмента теми також 

розглядалася і в моїх публікаціях [172; 173]. 

З іншого боку, не можна не враховувати й того, що крок за кроком на 

вітчизняній ниві складаються засади правничої герменевтики. У цьому напрямі 
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вкрай важливими є положення наукових праць А. М. Бернюкова [40], В. М. Брижка 

[64], Дзьобаня О. П. [160], І. П. Косцової [337], І. І. Онищук [562], В. П. Плавича 

[594], В. В. Топчія [792], Л. І. Чулінди [843], К. О. Шелестова [849].  

Увага вчених, які займаються ґерменевтичними аспектами юриспруденції, 

здебільшого зосереджена на методології, юридичній техніці, логіко-семантичній 

інтерпретації окремих положень різних галузей права, що є, безумовно, важливим 

для подальшого просування наукової думки та висвітлення нових теоретичних і 

прикладних проблем. Водночас, як мені здається, цей напрям має значний потенціал 

у зв’язку із широким полем реалій, що охоплюються юриспруденцією.  

Виділяючи не вирішені раніше частини загальної проблеми в даному контексті 

зазначу, що попри надзвичайну актуальність питань інформаційної та кібернетичної 

безпеки та відповідних їм напрямів державної політики, невпинно зростаючий 

інтерес вчених до правничої герменевтики, інтеграційна сфера перетину двох 

зазначених площин ще не віднайшла свого належного віддзеркалення у наукових 

працях. Подібне становище певною мірою призводить до невпорядкованості 

термінологічного вжитку, що, своєю чергою, гальмує розвиток концептосфери, а 

значить – і практичного втілення засад інформаційної безпеки держави. 

Застосування ґерменевтичного підходу дасть змогу здійснити аналіз 

ключових елементів категорійно-понятійного апарату інформаційного права й 

визначити напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання у 

зазначеній сфері. 

Резонансні події останнього часу, зокрема активізація кібертероризму через 

атаки комп’ютерного вірусу так званого «Petya.A», наочно продемонстрували 

масштабність загроз не лише державі, а й окремим громадянам через неефективність 

заходів, що вживаються у сфері кібернетичної безпеки. Було б методологічно 

невиваженим стверджувати, що проблема полягає лише у технологіях, адже 

розуміння комплексності випереджувального, проактивного характеру протидії – це 

єдине, що на подальше може убезпечити не тільки українську, а й міжнародну 

спільноту від аналогічних кіберінцидентів. 
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У такий спосіб виникає потреба у науковому забезпеченні процесів 

принципового оновлення стратегії кібернетичної безпеки, в тому числі – 

вдосконаленні правових норм, що регулюють діяльність у вказаній галузі. Одним із 

перших кроків на цьому шляху має стати розроблення ґерменевтичних засад 

нормотворчості, чітка диференціація семантики ключових понять.  

Насамперед, є потреба визначитися у сутності поняття герменевтики. 

Етимологія назви пов’язана з іменем бога Гермеса, який античною міфологією 

позиціонувався як посередник між богами й людьми, доносячи останнім суть волі 

найвищих, роз’яснюючи божі повеління.  

Тож сама номінація віддзеркалює давню хронологію існування герменевтики. 

Проте, попри тривалий період розвитку (від античності до епохи Відродження й 

сьогодення), діапазон охоплення різних галузей науки (від теології, філософії, 

мовознавства до права), герменевтика лише зараз здобуває широкого 

розповсюдження й визнання. Одним із доказів цього – відсутність відповідної 

словникової статті в авторитетному академічному виданні 1990 року [365].  

У джерелі 2003 р. ключове поняття представлено як «мистецтво і теорія 

тлумачення текстів, первинний зміст яких не зрозумілий внаслідок їх стародавності 

або неповноти» [83, с. 178]. Таке тлумачення було запозичено з розуміння 

герменевтики в рамках Олександрійської та Антиохійської шкіл, в яких 

герменевтика трактувалася як вчення про розуміння будь-яких текстів. Причому це 

мистецтво стосувалося трактування висловлень жерців й оракулів. Згодом 

герменевтика у Середньовіччі трансформується на вчення про тлумачення 

священних текстів, зокрема Біблії (екзегетика). 

Подібна інтерпретація не може задовольнити сучасні вимоги з ряду причин.  

По-перше, у наведеній дефініції передує мистецтво. Це означає, що в такій 

ситуації наголос робиться на інтуїцію, натхнення, здібності суб’єкта, а не на наукові 

засади. Що наперед пересуває проблематику в емоційно-оціночну сферу, позбавлену 

об’єктивності, натомість пронизану суб’єктивним сприйняттям оточуючої дійсності.  

По-друге, доволі розмитим є поняття «первинний зміст». Вочевидь йдеться 

про творчий задум автора, його бачення. Проте хто, крім самого автора, може знати, 
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що він мав на увазі, створюючи цей текст. Інша людина може лише щось 

припускати, а не стверджувати.  

По-третє, вказуючи на стародавність або неповноту текстів, укладач даного 

визначення позбавляє вчених права на інтерпретацію сучасних документів, у тому 

числі нормативно-правових актів. Отже, навіть на цьому прикладі наочно 

демонструється неусталеність розуміння ключового поняття, не кажучи вже про 

похідні категорії і відповідно формування парадигмальних засад дослідження. 

Проте у Лінгвістичній енциклопедії під редакцією О.О.Селіванової 

герменевтика визначається як окрема наука, спрямована на тлумачення глибинного 

змісту текстів, їх перекладів шляхом досліджень структури й семіотичної природи 

мови, вивчення історичних, філософських, релігійних й інших даних, пов’язаних із 

конкретним типом літературного твору. Метою герменевтики є досягнення 

правильного розуміння текстів, а її найважливішим знаряддям – принцип 

діалогічності гуманітарного знання, яке має інтерпретаційний характер, позаяк 

інтерпретація є одвічним моментом, формою та способом функціонування 

філософських знань: нове філософське знання завжди є результатом інтерпретації. З 

огляду на те, що об’єкт герменевтики постійно змінювався, ним був історичний, 

філософський, релігійний, художній текст, межі герменевтики тривалий час 

залишалися неокресленими. Герменевтику розглядали як мистецтво й теорію 

тлумачення текстів, як формулу історизму, методологію гуманітарного пізнання, 

методологію наукового пізнання взагалі, філософську онтологію і спосіб 

філософствування, різновид соціальної терапії [694, с. 80–83]. 

Ґерменевтичні процедури використовуються в юридичних науках, що мають 

справу з аналізом об’єктивованих результатів свідомої діяльності людини. За 

Гадамером герменевтика набуває: 

 функцій онтології, оскільки буття, що може бути зрозуміле є мовою; 

 соціальної філософії, оскільки розуміння є формою здійснення 

суспільного життя і критики ідеології. 
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Власно це і сприяло розгалуженості і подальшій диференціації напрямів 

розвитку герменевтики та призвели до появи правничої / юридичної 

герменевтики.  

Наведені атрибутиви слід розглядати як повні синоніми, що розрізняються 

лише за своїм походженням, де «правничий» є словом власне українським, а 

«юридичний» – латина. Тож в літературі використовуються обидва варіанти, ми ж 

віддаємо перевагу першому. 

Слід зазначити, що дотепер у вчених немає одностайних поглядів на 

тлумачення ключового поняття. Так, доволі часто цитованим є вислів С. С. 

Алексєєва, згідно з яким під герменевтикою пропонується розуміти науку і 

мистецтво тлумачення юридичних термінів і понять, вершину юридичної 

майстерності, кульмінаційний пункт юридичної діяльності [7, с. 130]. Наведене 

визначення, як нам здається, не позбавлене емоційного пафосу. Крім того, воно 

обмежує сферу юридичної герменевтики лексико-семантичним рівнем окремих 

номінацій, не зачіпаючи рівня текстології, не виходячи за рівень розуміння значення 

текстів на рівень осягнення смислу текста. 

Дещо ширше (й ближче до нашого уявлення про сутність терміна) трактує 

юридичну герменевтику Н. Волкова: «Особливий метод тлумачення правової норми, 

який включає не лише буквальне розшифрування тексту норми, яка трактується, а й 

оцінку правової ситуації, що супроводжує реалізацію цієї норми» [102, c. 80].  

В. М. Брижко під юридичною герменевтикою пропонує розуміти «науковий 

напрям про мислення у юридичній сфері, розуміння, тлумачення, інтерпретацію 

норм упорядкування суспільних відносин та створення правових норм і текстів 

нормативних документів» [64]. 

Узагальнення й систематизація поглядів вчених надає підстави стверджувати, 

що семантичне поле ключового поняття «правнича герменевтика» охоплює:  

1) методологію (А. М. Бернюков);  

2) науку (В. П. Плавич), науку і мистецтво (С. С. Алексєєв);  

3) науковий напрям (В. М. Брижко),  

4) напрямок юриспруденції (А. М. Бернюков);  
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5) підхід (В. В. Топчий);  

6) метод (Н. С. Волкова, О. П. Дзьобань, І. П. Косцова, Л. І. Чулінда, 

В. Л. Яроцький);  

7) процес (К. О. Шелестов).  

Це є свідченням відсутності одностайного розуміння поняття науковцями, що 

викликано полісемією терміна. Тож залежно від контексту він може застосовуватися 

у різних значеннях. 

При дослідженні правничої герменевтики також слід розуміти її бінарний 

характер: з одного боку, функціонують методологічні, логічні, технологічні 

парадигми, які виступають універсаліями незалежно від країни, її державного 

устрою; з іншого, – знакова, символьна природа кожної мови, особливості 

принципів номінації, логіко-семантичних структур на рівні лексики, морфології, 

синтаксису й текстології зумовлюють специфіку герменевтики у її конкретних 

локалізованих проявах. 

Враховуючи, що галузь інформаційного права перебуває на етапі свого 

становлення, є підстави стверджувати, що формулювання її норм відбувається як на 

основі апробованих прийомів юридичної техніки, так і у пошуково-

інтерпретаційному руслі. У такий спосіб семантичний аналіз ключових термінів, які 

є у центрі нашого дослідження, має проводитися в парадигмі ґерменевтичного 

підходу, що дозволяє найбільш об’єктивно визначити сутність понять. Водночас 

подібний аналіз створює підґрунтя диференціації базових термінів, без чого 

застосування їх у юридичних документах стає доволі проблематичним.  

Характерно, що висока частотність вживання термінологічних сполучень 

«кібернетичний простір», «інформаційний простір» зробила з них своєрідне кліше. 

Проте за уявною простотою і зрозумілістю ховається серйозна наукова проблема 

розрізнення понять. 

Отже, порівнюючи зазначені термінологічні сполучення звертаємо увагу на 

наявність спільного іменного компонента. До речі, він виступає як інтернаціоналізм, 

оскільки в англомовних аналогах елемент «Space» в основній семі також означає 

«простір». 
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Звернення до лінгвістичних словників уможливлює встановити 

багатозначність лексеми, яка водночас виступає і як загальновживане слово, і як 

термін ряду наук, насамперед філософії, економіки тощо. По суті, можна 

констатувати, що термін утворився саме шляхом спеціалізації загальнонародного 

слова. Тож фіксуються такі значення, як: «1. Філос. Одна з форм існування матерії, 

яка характеризується протяжністю та обсягом. 2. Необмежена протяжність (в усіх 

вимірах, напрямах); тривимірна протяжність над землею. 3. Вільний, великий 

обшир; просторінь. 4. Перен. Відсутність яких-небудь обмежень, перешкод у 

чомусь; воля» [83, с. 989].  

Тож виникає питання: в якому із значень ключовий термін вживається в 

юридичних текстах?  

Оскільки натепер у чинних нормативно-правових актах відсутні 

стандартизовані визначення ключових термінів, які нами досліджуються, було 

проведено аналіз текстів «Стратегії кібербезпеки України» [751], «Положення про 

Національний координаційний центр кібербезпеки», затверджене Указом 

Президента України від 7 червня 2016 р. [606] та ін. Тож методами семантичного 

аналізу встановлено, що контекстне застосування терміна базується на семі, що 

передає значення багатовимірної безмежної протяжності. Разом із тим, 

національний сегмент інформаційного та кібернетичного простору апріорі 

розглядаються не ізольовано, а як частина відповідного світового простору. 

Характерно, що аналогічно англомовному аналогу («cyberspace») українське 

термінологічне сполучення за принципом мовленнєвої економії найчастіше 

вживається в текстах нормативних актів і в наукових працях у вигляді 

складноскороченого слова у той час, як термін «інформаційний простір» 

скороченню не підлягає. 

Тож семантична диференціація парних номінацій відбувається на підставі 

атрибутивних компонентів. У зв’язку з цим доцільно розглянути й порівняти 

семантичні поля споріднених терміносполучень. 

Законодавче визначення поняття «кіберпростір» включено до проекту Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», що розглядався 
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Верховною Радою України 25 травня 2017 р. і винесений на повторне друге читання 

після доопрацювання [654]. Згідно з цим документом під кіберпростором 

розуміється «середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі 

єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних (автоматизованих), 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем» [654].  

Принагідно зазначимо, що укладачі проекту тлумачать термін, спираючись на 

слово «середовище». З позицій ґерменевтичного підходу, це є дуже знаковим, 

оскільки за своєю семантикою «середовище», по-перше, має більш-менш чітко 

визначені межі, по-друге, співіснує з іншими сферами. Крім усього іншого, значення 

слова містить у собі розуміння щодо наповнення цього обширу певними 

матеріальними об’єктами. Таким чином, доцільно розглядати кіберпростір не просто 

як середовище, а як системне, комплексне середовище, яке функціонує й 

розвивається в результаті взаємодії суб’єктів (осіб) із технікою за певними 

технологіями з певними (правомірними або ж неправомірними) цілями.  

У контексті «Стратегії кібербезпеки України» кіберпростір розглядається як 

ще одне, новітнє середовище, яке поряд із тими, що стали традиційними («Земля», 

«Повітря», «Море», «Космос»), «поступово перетворюється на … сферу ведення 

бойових дій, у якій все більш активно діють відповідні підрозділи збройних сил 

провідних держав світу» [751].  

Останнє є дуже важливим з огляду на те, що окремі вчені, обґрунтовуючи 

методологічні засади поняття «кіберпростір», стверджують начебто він «не може 

бути визнаний видом реального фізичного простору. Він може трактуватися видом 

перцептуального або концептуального простору, себто він може бути віднесений до 

внутрішнього світу суб’єкта, людини» [103].  

Подібна позиція не може вважатися прийнятною, оскільки вона штучно 

звужує сферу функціонування феномена кіберпростору, залишаючи поза його 

межами технічну складову, яка по суті є серцевиною ключового поняття. У такий 

спосіб, А.Волов зводить семантику поняття «кіберпростір» до поняття «віртуальний 

простір». Незважаючи на наявність споріднених сем у наведених 

терміносполученнях, подібна взаємозаміна суперечить методологічному принципу 
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науковості. Моя позиція ґрунтується на тому, що кібернетичний простір є 

гібридним, таким, що об’єднує матеріальні й уявні компоненти, оскільки він не 

може існувати без своєї інструментально-технологічної складової, без реальної 

діяльності осіб, які професійно або аматорські, правомірно чи неправомірно діють у 

цій сфері. Зазначене закладає підвалини правового регулювання діяльності у 

кібернетичному просторі, формується засади розуміння вироблення напрямів 

державної кібербезпекової політики.  

На відміну від цього, поняття «інформаційний простір» є більш 

абстрагованим і об’ємним. Знаково-символьна природа інформації надає підстави 

досліджувати інформаційний простір передусім у контексті семіотики, а вже потім – 

кібернетики. Коли ж йдеться про застосування поняття «інформаційний простір» в 

юридичній сфері, зокрема, у текстах законів і підзаконних актів, слід спиратися 

перш за все на норми інформаційного права (можливо згодом кібернетичного 

права). Зауважимо, що у той же час поняття «кіберпростору» у правовій парадигмі 

більше тяжіє до сфери інформаційної та кібернетичної безпеки.  

У даному контексті окремо висловлю думку щодо необхідності певних 

наукових досліджень наративної семіотики, як методів аналізу тексту в 

кіберпросторі, що надасть можливість реконструювати наративні структури тексту, 

які формують зв'язок між поверхневою (власно текст) і глибинною структурою 

(система цінностей, норм і настанов суб’єкта кібервідносин – автора) [491, с. 379]. В 

Україні дану тему в рамках правового регулювання аналітичної діяльності розвиває 

представник наукової школи В. А. Ліпкана – Олег Мандзюк, який досліджує питання 

формування аналітичної наратології [446; 445; 449]. 

Специфіка інформаційного простору полягає в тому, що він, виступає 

насамперед як соціальна складова життя суспільства, включаючи, політичну, 

економічну, освітню, наукову, правову, культурну, документальну та ін. 

компоненти. Не слід випускати з поля зору й те, що даний простір охоплює й 

передбачає збереження та передання наступним поколінням культури, традицій, 

певних ідеологем, тобто виступає своєрідним носієм «соціальної пам’яті», 

спадщиною базових смислів та концептів, що формують ідентичність кожної 
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соціальної системи. Це надає можливість розглядати семантику термінологічного 

сполучення не тільки в системі координат протяжності й обсягів, а й часових 

координат. 

Отже, при дослідженні поняття «інформаційний простір» можуть бути 

застосовані як функціональний, так і структурний, системний, еволюційний підходи 

у їх синхронних та діахронних зрізах. Це зумовлено специфікою самого об’єкта, 

який являє собою багаторівневу ієрархічну структуру, що включає в себе 

підмножину різнопланових інформаційних систем.  

Корисним у даному ракурсі є використання семантичного диференціалу – 

методу вимірювання експертних думок, поглядів і цінностей через набір біполярних 

градуйованих оціночних шкал, протилежні полюси яких задані за допомогою 

вербальних антонімів.  

Д. В. Чайковський, узагальнюючи наукові засади щодо конотації поняття 

«інформаційний простір» виділяє три основні позиції: 1. Територіальний 

(локалізація джерел інформації, розташування баз даних, місце мешкання 

населення, межі дії певних норм права тощо). 2. Геополітичний (забезпечення 

інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації світу, збереження 

національного інформаційного суверенітету). 3. Власне соціальний (сприйняття й 

перетворення суб’єктами інформації шляхом фільтрації й обробки відомостей за 

допомогою певних ментальних моделей, що дозволяє оцінювати різноманітні 

ситуації та приймати рішення) [836].  

Підтримуючи вченого у його намаганні певною мірою систематизувати 

існуючі на нині підходи до визначення поняття «інформаційний простір», я, однак 

вважаю, що має право на існування й четверта, не зазначена позиція – інтеграційна. 

Вона зумовлюється тим, що в сучасних умовах інформаційний простір що далі, то 

більше спирається на інформаційно-комунікативні технології і дедалі тісніше 

переплітається з кіберпростором. Звідси виникає необхідність подальшого 

дослідження властивостей понять із перенесенням наукових засад кібернетики, 

інформаційного права, інформаційної безпеки, правової інформатики, прикладної 

лінгвістики на практику законотворчості й правозастосування. 
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Саме тому логічним продовження мого дослідження виступає дослідження 

репрезентації термінології кібербезпекової політики у текстах нормативно-правових 

актів України. 

 

1.2.3 Репрезентація термінології кібербезпекової політики у текстах 

нормативно-правових актів України 

Кібербезпекова політика є одним з найсучасніших напрямів діяльності 

держави. Поява даного напряму зумовлена стрімким технічним прогресом і 

проникненням інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності. Правове 

регулювання зазначеного сегмента стає все більш нагальним у зв’язку із 

збільшенням реальних загроз як окремим громадянам, так і організаціям, установам, 

закладам, державі в цілому. У свою чергу, процес нормотворчості передбачає опертя 

на термінологічний апарат, який в галузі кібернетичної безпеки поки що 

знаходиться на етапі своєї розробки і потребує створення наукових засад номінації 

та застосування понять. 

Процеси юридичного термінотворення й законодавчої стилістики, насамперед, 

є сферою правничої лінгвістики, а тому активно розробляються фахівцями. Серед 

публікацій останнього часу особливо слід відзначити наукові розвідки 

Л. Л. Бєсєдної щодо мовно-термінологічних проблем законодавства України [46], 

О. С. Колюшевої з питань англійської адміністративно-правової термінології в 

адміністративному праві України [318], М. Коцюби щодо української термінології 

державного управління [339], М. І. Любченко щодо поняття, особливостей та видів 

юридичної термінології [423], А. С. Токарської з проблеми комунікативної стратегії 

законотворчої і законодавчої діяльності [791]. Зі свого боку, ключові засади 

кібернетичної безпеки, в тому числі з позицій термінознавства, досліджується 

юристами, управлінцями, політологами. У цьому напрямі плідно працюють такі 

фахівці, як О. А. Баранов, В. А. Ліпкан, Р. В. Лук’янчук, В. П. Шеломенцев та ін. [23; 

173; 385; 376; 421; 853]. 

Незважаючи на великий інтерес науковців до питань кібернетичної безпеки, 

тезаурус кібербезпекової політики поки що залишається несформованим і 
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несистематизованим, що мало сприяє створенню ефективної законодавчої 

регламентації процесів державного управління у вказаній сфері. 

Метою даного підрозділу є дослідження механізму відтворення у текстах 

нормативно-правових документів термінології, яка являє собою денотат ключових 

понять кібербезпекової політики, а також класифікацію масиву термінів по 

відповідних фасетних групах, що у подальшому сприятиме логіко-семантичній 

систематизації даної термінології. 

Синкретизм наукової проблеми, що досліджується, виявляється не тільки 

через її міждисциплінарний характер, а й через співвідношення статичних і 

динамічних чинників, що впливають на перебіг процесів творення й вживання 

вузькоспеціальної термінології у нормативно-правових актах.  

До усталених (статичних) чинників ми відносимо ті теоретичні засади, що 

доволі детально розроблені в науці, зокрема в термінознавстві. Так, майже 

аксіоматичним сприймається визначення поняття терміна, за яким під ним 

розуміється «слово або словосполучення на позначення поняття спеціальної галузі 

знання або діяльності» [365, с. 508]. До характерних рис терміна прийнято відносити 

системність, наявність дефініції, тенденцію до моносемантичності в межах свого 

термінологічного поля, відсутність експресії, стилістичну нейтральність, активне 

застосування в науці [20; 85: 157; 785]. Дослід динаміки основних тенденцій у сфері 

творення й застосування термінів дозволяє констатувати, що останнім часом 

активізувалися процеси номінації (пошуку відповідної назви на позначення нових 

понять, явищ, реалій, предметів), інтернаціоналізації (створення спільного 

наукового тезаурусу, що можна розглядати як прояв глобалізації в науці), 

ретермінологізації (перенесення термінів однієї галузі в іншу із повним або 

частковим переосмисленням), часткової детермінологізації (виходом терміна за 

власне наукове застосування і вживання його в інших стилях – офіційно-діловому, 

публіцистичному, а іноді й розмовному). Вважаємо, що найбільш рельєфно ці 

процеси відбуваються у сфері кібернетичної безпеки.  

Стрімкий темп науково-технічної революції призводить до необхідності 

мовного позначення нових об’єктів і предметів, які щойно відкриваються в 
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результаті наукової діяльності. Гносеологія як теорія пізнання невід’ємно пов’язана 

із номінацією понять, що з’являються в уяві або чуттєво сприймаються й 

аналізуються людиною. Ментально-логічні одиниці (концепти) з’являються 

внаслідок практичної, теоретико-пізнавальної, експериментально-пізнавальної 

діяльності людини, матеріалізуються або ж так і залишаються абстрактами. На рівні 

когнітивістики виникає потреба у знаходженні найбільш точної назви для 

досліджуваних об’єктів, конкретизується семантичне поле певної мовної одиниці. 

Об’єктивація ускладнюється через специфічні особливості світосприйняття й 

картини світу, кожного індивіда, формування системи його знань у парадигмі 

певних наукових концепцій і методологічних засад. Саме цим можна пояснити той 

факт, що не вщухають наукові дискусії щодо сутності понять «інформаційний 

простір», «кібернетичний простір», «кібернетична безпека», «кібербезпекова 

політика» тощо. Навіть при первинній усталеності ключових номінацій їхнє 

тлумачення, в тому числі на законодавчому рівні, не перестає бути спірним 

предметом. Позаяк до текстів нормативно-правових актів терміни мають потрапляти 

у своєму найбільш точному значенні. 

Інтернаціоналізація термінології кібернетичної безпеки детермінована, 

насамперед, транснаціональним характером явища, домінантою англомовної 

термінології в силу екстралінгвістичних чинників (пріоритетність окремих країн в 

галузі наукових досліджень, більший досвід у сфері державного управління певними 

явищами, глобалізаційні процеси, широка розповсюдженість в якості світової мови 

тощо). Зазначене пояснює причину широкого вжитку запозичень у сфері 

кібербезпеки, починаючи із самого елементу «кібер», який став дуже продуктивним 

у словотворенні.  

Природа ретермінізації мовних одиниць сфери, що досліджуються, також на 

поверхні. Техногенний характер феномена породжує соціальні явища, а це, своєю 

чергою, викликає необхідність вироблення відповідної політики та її закріплення у 

нормативно-правових актах. Тож у цій ситуації технічні терміни переймаються 

такими гуманітарними науками, як філософія, соціологія, політологія, право, і в 
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кожній з наук набувають свого предметного забарвлення в залежності від її 

специфіки.  

Як вже зазначалося, згідно зі стилістичними нормами застосування 

термінології обмежується науковим стилем та його підстилями. Проте застосування 

правничої термінології поза текстами наукових досліджень, а саме – в мові закону – 

певною мірою розмиває власне наукові властивості терміна, додає йому нових 

якостей і функцій, що по суті стає детермінологізацією.  

У такий спосіб виникають підстави стверджувати, що відбувається процес 

репрезентації термінології у текстах нормативно-правових актів. Іншими словами, 

терміни проходять шлях від складової концептосфери як методологічного підґрунтя 

об’єкта, явища, дії до наукового втілення ідеї, а потім – і виходу за межі науки з 

перетинанням у сферу правотворчості. Легалізація, тобто законодавче закріплення 

терміна, надає йому принципово іншого статусу, фактично робить його складовою 

норм права, а відтак – і частиною механізму правового регулювання. 

Тож перед суб’єктами законодавчої ініціативи постає ряд завдань з категорії 

юридичної техніки нормотворчості, а саме: ретельний відбір термінів, що найбільш 

автентично передають сутність регламентованих понять; вибір україномовного чи 

запозиченого варіанта найменування за наявності повних синонімів; створення 

легалізованих дефініцій ключових термінів юридичного акта; формулювання й 

мовне оформлення норм, правил, приписів щодо правового регулювання у певній 

сфері.  

З метою систематизації об’єктів концептосфери кібербезпекової політики, які 

віднайшли своє відображення у нормативно-правових актах, був проведений 

контент-аналіз текстів ряду документів, зокрема: Закону України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 р. [638]; Стратегії 

кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 

року [751]; Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки від 07 

червня 2016 року [606].  

У результаті проведеного аналізу встановлено, що правового статусу набули 

терміни, які раніш вживалися лише у сфері науки, зокрема: індикатори кіберзагроз, 
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інцидент кібербезпеки, кібератака, кібербезпека, кібероборона, кіберрозвідка, 

кібертероризм, кібершпигунство, критична інформаційна інфраструктура, 

система управління технологічними процесами тощо.  

Наведені приклади віддзеркалюють ряд тенденцій, а саме: 1. Номінація понять 

і явищ у сфері кібернетичної безпеки майже не передається одним простим словом. 

Це або складне (складноскорочене) слово, або ж термінологічне сполучення. 2. 

Найбільш продуктивною словотвірною моделлю стали так звані «композити», що 

з’являються шляхом додавання до ключового елементу «кібер-» слів широкого 

вжитку (наприклад, загроза, безпека, захист), а також правничих термінів, які 

активно застосовуються і самі по собі (наприклад, злочин, тероризм, шпигунство та 

ін.), проте у варіанті складноскороченого слова набувають принципово нової 

семантики. 3. Порівняно із текстами нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність у сфері адміністрування, цивільно-правових чи кримінально-правових 

відносин, значно вищим є коефіцієнт вживання запозичених слів або так званих 

«кальок», що по суті є перекладом усталеного англомовного виразу (наприклад, 

кіберінцидент, відеохостинг, веб-сайт).  

Розподіл представлених у Законі [638] термінів за принципами фасетної 

класифікації дозволяє виділити певні лексико-семантичні групи термінології 

кібербезпекової політики за номінаціями: 

1. Суб’єктів (суб’єкти забезпечення кібербезпеки, власники і розпорядники 

об’єктів критичної інфраструктури та ін.);  

2. Об’єктів (кіберпростір, критична інформаційна інфраструктура, 

об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти кіберзахисту, національна система 

кібербезпеки, сфера електронних комунікацій, зовнішнє та внутрішнє безпекове 

середовище України, інформаційні та веб- ресурси, веб-сайт, блог-платформа, 

відеохостинги та ін.); 

3. Відомостей, предметів і явищ (інформація про інцидент кібербезпеки, 

індикатори кіберзагроз, кіберзлочинність);  

4. Дій і заходів, діяльності управлінсько-правового характеру (державна 

політика у сфері кібербезпеки, забезпечення кібербезпеки; координація діяльності у 
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сфері кібербезпеки; забезпечення захисту прав користувачів комунікаційних 

систем, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних 

загроз національній безпеці України у кіберпросторі, кібероборона, запобігання 

кіберінцидентів, захист національних інформаційних ресурсів; державно-приватна 

взаємодія у сфері кібербезпеки; контроль за законністю заходів із забезпечення 

кібербезпеки);  

5. Технологічних процесів, процедур, засобів (виявлення та реагування на 

кіберзагрози, засоби кіберзахисту, система управління технологічними процесами, 

захист інформації; впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту) 

6. Юридично значущих подій (інцидент кібербезпеки, кібератака, 

кіберзагроза, загроза безпеці систем електронних комунікацій) 

7. Правопорушень/злочинів (кіберзлочин (комп’ютерний злочин), 

кібертероризм; кібершпигунство; зрив та/або блокування роботи системи, та/або 

несанкціоноване управління її ресурсами; порушення конфіденційності, цілісності, 

доступності електронних інформаційних ресурсів). 

Безумовно, наведений перелік не можна вважати вичерпним, у подальшому 

він може набути більш деталізованого й розгалуженого вигляду. Тим не менш, він 

достатньо чітко унаочнює репрезентацію термінів сфери, що досліджується, у 

нормативно-правових актах. 

Характерно, що законодавець чітко розмежовує об’єкти кібербезпеки і об’єкти 

кіберзахисту. До першої групи він відносить такі глобальні категорії, як 

конституційні права і свободи людини і громадянина; суспільство, сталий РІС та 

цифрового комунікативного середовища; державу, її конституційний лад, 

суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність; національні інтереси в усіх 

сферах життєдіяльності особи, суспільства та держави; об’єкти критичної 

інфраструктури. Як бачимо, на цьому рівні відбувається поєднання абстрактних 

категорій із цілком матеріальними об’єктами. До другої групи (об’єкти 

кіберзахисту) віднесені номінації, що позначають реальні об’єкти: комунікаційні 

системи, об’єкти критичної інформаційної інфраструктури.  
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Варто звернути увагу на те, що об’єкти критичної інфраструктури у законі 

[638] віднесені до категорії кібербезпеки, а об’єкти критичної інформаційної 

інфраструктури – до кіберзахисту. У зв’язку з цим виникає потреба у порівняльному 

аналізі нормативного тлумачення понять «кібербезпека» і «кіберзахист».  

Законодавець, надаючи дефініцію першого поняття, спирається на денотат 

«захищеність»: «Кібербезпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору…». Що ж 

до спорідненого поняття, то воно тлумачиться так: «Кіберзахист – сукупність 

організаційних, правових, інженерно-технічних заходів, а також заходів 

криптографічного та технічного захисту інформації…». Тож чітко відстежується 

одночасне вживання в межах одного нормативно-правового акта паронімів «захист» 

і «захищеність». Принагідно зазначимо, що у законодавчій практиці це не єдиний 

випадок. Так, у Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» паралельно застосовуються ті ж самі парні назви. [637] У той же час Закон 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

[651] подібної пари не містить.  

Звернення до лінгвістичних лексикографічних джерел з метою актуалізації 

семантики зазначених термінів дозволило виявити, що в них представлений лише 

термін «захист» зі значеннями: «1. Дія за знач. Захищати, захистити і захищатися, 

захиститися. 2. Заступництво, охорона, підтримка. 3. Місце, притулок, де можна 

захиститись, заховатись від кого-, чого-небудь; укриття. 4. Сторона, яка захищає 

обвинуваченого під час суду; оборона.» [83, с. 339] Лексема «захищеність» в 

тлумачних словниках сучасної української мови взагалі відсутня. Зауважимо, що 

подібне відставання лексикографічної практики від законотворчої йде не на користь 

тим, хто намагається системно порозумітися на букві закону.  

У цій ситуації доцільно провести паралель з англійськомовною термінологією, 

де чітко розрізняється «Cyber safety object» (базується на понятті «захищеність») і 

«Cyber security object» (базується на понятті «захист). У першому випадку йдеться 

про такі умови існування об’єкта, за яких він перебуває у стані захисту або малої 

вірогідності небезпеки та ризиків. У другому ж випадку, маються на увазі зовнішні 
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дії, процедури, заходи, що убезпечують об’єкт, зберігаючи конфіденційність, 

цілісність, недоторканність, доступність, придатність для користування. 

Враховуючи компаративний аналіз, було б не зайвим у подальшому при розробці 

питань кібернетичної безпеки спиратися на таке розуміння.  

Існує точка зору, що кібербезпека, також як і кіберпростір, може описуватися 

тріадою її складових: інформаційні ресурси, комп’ютерна і мережева архітектура, 

способи взаємодії користувачів [34, с. 26]. Подібна точка зору здається нам занадто 

звуженою і неґрунтовною, доволі технократичною, адже вона не відображає ані 

правових, ані управлінських аспектів забезпечення цієї важливої сфери 

життєдіяльності. Відображення у нормативно-правових актах України принципово 

інших концептуальних підходів підкреслює роль політичної, управлінської 

складової, її значення для забезпечення національної безпеки в цілому.  

 

 

1.3 Засади формування кібернетичної функції держави 

 

1.3.1 Основні поняття та ідеї кібернетики як засади кібернетичної 

функції держави 

 

Застосування мною історіографічного, системного, кібернетичного та методів 

екстраполяції і герменевтики уможливили дійти висновку, що в науковій літературі 

питання формування кібернетичної функції як окремої функції держави 

фактично не порушувалося. 

Більше того, і донині не можна побачити легітимації інформаційної функції 

держави, оскільки навіть на теоретичному рівні не всі науковці виокремлюють її 

через що й досі ця функція не є концептуалізованою в рамках інформаційного права. 

Поза це центральний орган виконавчої влади – Міністерство інформаційної 

політики – не реалізує інформаційної функції, не виступає організатором державної 

інформаційної політики, а створений винятково для вузьких завдань, які не є 

притаманними для центральних органів виконавчої влади. 
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Тому виникає практична та теоретична потреба з урахуванням інформаційної 

глобалізації сформулювати уніфіковане визначення поняття кібернетичної функції 

держави на національному та універсальному рівнях, закласти фундамент до 

формування категорійно-понятійного апарату. Це і зумовило мету даного 

підрозділу. Виходячи з розуміння загальної проблеми даної наукової роботи, мною 

були поставлені такі завдання: проаналізувати існуючі дефініції поняття «функцій 

держави»; сформулювати власне визначення «кібернетичної функції держави»; 

визначити сутність кібернетичної функції держави. 

Нині розвиток соціальних систем, стрімкий розвиток технологій уможливлює 

висунути гіпотезу про необхідність альтернативного підходу до функцій держави. 

За умови ведення гібридної війни проти України [688; 8] доволі очевидним 

стає факт використання не лише можливостей органів державної влади, а й участі 

волонтерів, недержавних організацій, у тому числі транснаціональних корпорацій, у 

виконанні певних завдань, реалізації пріоритетних та інших життєво важливих 

національних інтересів. 

Саме тому доцільно визначити класичний підхід до поділу функцій держави 

застарілим і таким, що не відповідає сучасним тенденціям ролі держави в 

глобалізованому світі. На мій погляд, більш логічним, з урахуванням теми 

кібербезпеки є використання поділу функцій держави, виходячи з основних сфер 

життєдіяльності, які виділено в законі України «Про основи національної безпеки 

України». 

Зокрема, таких сфер, причому підкреслю – найбільш важливих – налічується 

дев’ять. Однією з них виступає інформаційна сфера. В рамках інформаційної сфери 

виділено національні інтереси, а також напрями державної політики національної 

безпеки. Серед них чітко диференціюються національні інтереси в кібернетичній 

сфері, а також відповідні їм напрями державної політики національної безпеки у цій 

сфері. 

Отже, формування функцій держави має відбуватись виходячи з тих 

пріоритетних національних інтересів, які існують на певному етапі історичного 

розвитку. Причому в даному ракурсі доцільно говорити і виділяти основні функції 
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держави, які притаманні їй на будь-якому етапі розвитку, а також додаткові, тобто 

такі, які змінюються в різні часи залежно від суспільно-політичної формації, а у 

більш абстрактному плані – виду та форми тієї чи іншої цивілізації. 

Вочевидь було б хибним підходити для розгляду кібернетичної функції, не 

намітивши власного розуміння поняття засадничих положень кібернетики та її 

застосування у сучасних реаліях державотворення. 

Кібернетика – міждисциплінарний напрям в науці, який виник у другій 

половині ХХ століття для позначення і опису процесів управління в складних 

системах: соціальних, біологічних і технічних [708, с. 303]. Незважаючи на 

розповсюджену думку щодо засновника даної теорії – Н. Вінера, насправді в якості 

цілісної системи знань кібернетику розробив і презентував у 1956-му У.-Р. Ешбі. 

Кібернетика розглядалася багатьма дослідниками в якості нової філософсько-

методологічної доктрини. 

У різні часи до розвитку окремих її положень долучалось багато дослідників, 

докладний аналіз робіт і конкретним внеском яких у кібернетику виходить за межі 

мого дослідження. 

Нині ж засадничі положення кібернетики використовують для моделювання 

складних процесів управління, в тому числі в царині створення штучного інтелекту, 

який я розглядаю як повноправного учасника кібернетичних правовідносин. У 

соціальному аспекті досягнення кібернетики, моделюючи сферу інформаційних 

процесів і управління у кіберпросторі, створюють технічний бік будови 

кіберсуспільства. 

Завдання теоретичної кібернетики полягає у створенні наукового апарату та 

методу досліджень, що може бути застосований для вивчення широких класів 

систем управління, у тому числі динамічних та таких, що саморозвиваються 

незалежно від їх конкретної природи. 

Цікавим є той факт, що ще на ХХІV з’їзді ЦК КПРС Л.І. Брежнєв зауважував 

на необхідності побудови загальнодержавної автоматизованої системи, до завдань 

якої входила б не лише передача інформації, а й її збирання, зберігання і оброблення 

[485, с. 67–68.]. Так само і проблема кіборгів розглядалася ще у далеких 70-х роках 
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минулого століття. Тобто фактично можемо говорити про значну історію розвитку 

кібернетики і наявність усіх підстав вважати Україну одним із потенційних центрів 

розвитку нового кіберсуспільства. 

Більше того, на багато питань щодо конкуренції реального і віртуального 

світу, можливих збоїв в алгоритмах управління були надані наукові відповіді, знову 

ж таки, майже 50 років тому. Зокрема в Енциклопедії Кібернетики прямо вказано в 

на безпідставність побоювань щодо помилок в автоматизованих системах 

управління через постійне їх зростання. Розвиток кібернетики навіть у ті часи 

продемонстрував безпідставність подібних побоювань, адже було доведено, що 

надійність кібернетичних систем спирається не лише на безперервно зростаючу 

надійність окремих її елементів, а й на відкриту можливість побудови значної 

кількості надійних систем із ненадійних елементів. Причому вірогідність рішення, 

складних проблем, що приймається машиною, є незрівнянно меншою за аналогічне 

рішення, яке ухвалюється немашинними методами [861, с. 444–445]. 

Переконаний, що на часі звернути увагу на опис просторово-часових 

параметрів кіберпростору, який породжується в ході взаємодії людей у 

кіберпросторі один з одним, так само як і взаємодію людини зі штучним інтелектом 

в рамках даного простору. Даний процес я пропоную позначати терміном – 

кібернетична топологія, що може бути віднесено до наукової новизни до рубрики 

уперше. 

Історично формування того чи іншого типу цивілізації більшість дослідників, 

наслідуючи Томас Куна, репрезентують крізь тип виробництва. Однак із 

філософської позиції, початково слід говорити про буття. Причому формування 

кіберпростору як окремого простору функціонування людини пов’язано із 

онтологічним поворотом до певного місця і часу появи та розвитку елементів 

кіберсистеми. 

Кібернетично-топологічна тенденція з часом дедалі увиразнюється. 

Формування нової іпостасі людини – людини кібернетичної – зумовило 

становлення кібернетичної топології. В її рамках людина інтерпретується в якості 

тілесного, кібернетичного та комунікативного агента кібернетичної діяльності. 
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Саме тут для розуміння появи и обґрунтування кібернетичного простору як 

окремого виду простору можу звернутися до вчень Гусерля стосовно його 

інтерпретації геометрії, яку він розглядав не лише як науку про ідеалізовані форми 

Землі, а як науку про Землю, як наше спільне місце перебування, науку про 

просторовість як поле функціонування і згоду людей. 

Занурення у глибини філософії уможливлює резюмувати, що кібернетична 

реальність не «є», вона сама собою формується і утворюється внаслідок розвитку 

кібернетичних відносин. Події учасників кібернетичних відносин, у тому числі 

штучного інтелекту, об’єктивуються, тілесно втілюються в ході виробництва і 

відтворення соціальності в кіберпросторі. Особливе місце в побудові 

кіберреальності посідають кібернетичні техніки та практики, що трактуються 

почасти лише в якості виконання ролей і реалізації планів самої людини без 

урахування можливостей самоорганізації складних технічних систем, розвитку 

штучного інтелекту, причому саморозвитку і формування нового, не притаманного 

homo sapiens типу мислення. Ось чому згодом, за умови неконтрольованого 

розвитку штучного інтелекту, відсутності методик та алгоритмів прораховування 

алгоритму дій та, і це головне, прийняття рішень, людина ризикує створити 

паралельну реальність, в якій не буде місця людині. Але про це йтиметься нижче 

при розгляді суб’єктного складу правовідносин у сфері кібербезпеки. Суть даної 

тези – продемонструвати органічну взаємопереплетеність висновків та гіпотез у всій 

моїй роботі. 

Кібернетичні техніки несуть у собі здатність до трансформацій, сприяють 

перетворенню біологічного і соціального тіла на кібернетичне, опосередковуючи 

увесь спектр кібернетичних відносин. 

Причому нині можна говорити і про удосконалення теорії М.Моса щодо 

габітусу, яким вчений позначав навички, здатність до чого-небудь. Кібернетичні 

техніки видаються вбудованими в нову кіберкультуру, так само як і кіберосвіта, яка 

включає кібербезпеку, кіберграмотність. Зважаючи на важливість даних питань 

напрями формування та розвитку кіберосвіти розглядатимуться мною в окремому 
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розділі. Що також може бути віднесено мною до положень наукової новизни до 

рубрики удосконалено. 

І якщо Фуко розглядає еволюцію поняття піклування про себе через дієтетику, 

економіку й еротику – тіло, оточення, дім – три просторові області, де здійснюється 

самореалізація суб’єкта при постійному переході одного виду діяльності до іншого, 

то зараз можна сміливо стверджувати і про четвертий простір – кібернетичний. 

Адже зараз розвиток тіла, оточення в соціальних мережах і будова власного 

простору (система розумний дім) майже неможливості поза кіберпростором. 

Відтак постає наукова потреба у розробленні механізмів публічного 

управління у сфері кібербезпеки, передусім системних та комплексних основних 

напрямів діяльності інституціональної структури у даній сфері – кібернетичній 

функції.  

РІС, докорінні зміни структури інформаційної глобалізації, безпекові 

тенденції щодо зміни підходів та розуміння щодо безпеки інформаційної 

інфраструктури зумовлюють подальшу оптимізацію державно-правової діяльності у 

кібернетичній сфері, удосконалення напрямів проведення наукових досліджень на 

основі використання найновіших даних природних і технічних наук, у тому числі 

інформаційного права та правової кібернетики. 

Застосування кібернетичних методів і формування кіберпростору як окремого 

виду простору, про що прямо зазначено і фактично констатовано в Стратегії 

кібербезпеки України, відкрило нову еру у відносинах людина-машина, а також 

відносинах: людина-машина-людина. 

Розвиток кіберпростору як окремого виду простору став закономірним 

наслідком взаємопроникнення суспільних та природничих наук, використання 

математичного апарату. Сьогодні важко явити розвиток сучасної науки поза 

кіберпростором. 

Можу констатувати, що нині вже чітко визначились передумови виділення 

кібернетичної функції в окрему функцію держави: 

 чітко визначена предметна сфера кібернетичних відносин – кіберпростір; 
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 на законодавчому та нормативно-правовому рівні визначено суб’єктів 

кібербезпеки з притаманними лише їм функціями, повноваженнями та взагалі 

компетенцією; 

 чітко окреслено предметну компетенцію національної системи 

кібербезпеки саме як системи – Стратегія кібербезпеки України, щорічні Послання 

Президента України до ВРУ; 

 визначені основні напрями використання кібернетичних методів як при 

теоретичних дослідженнях, так і в практичній діяльності; 

 склалися певні уявлення щодо принципів, меж та передумов як 

формування кіберпростору, так і суспільних відносин у кібернетичній сфері, 

зокрема і кібербезпековій політиці; 

 сформовано власний клас задач, а також власний методологічний 

інструментарій їх вирішення у кіберпросторі; 

 повернуто до обігу кібернетичний підхід як наукову засаду дослідження 

та вивчення, прогнозування розвитку кіберпростору. 

Є очевидним, що в рамках жодної функції держави дані завдання не можуть 

бути ефективно вирішені. Саме тому виділення кібернетичної функції не виступає 

чимось апріорі незрозумілим, а є прямим наслідком застосування мною 

прогностичного підходу до моделювання соціально-інформаційних процесів та 

розвитку складних багатоальтернативних систем на засадах антикрихкості. 

 Окрім передумов, доцільним є виділення багатофакторного комплексу 

чинників формування кібернетичної функції [8; 9; 94; 207; 216; 285; 348; 366; 367; 

627; 641; 643; 647; 648; 655; 667; 688; 699; 751; 804; 808] 

Мною в роботі подано систему аргументів щодо формування наукової 

гіпотези стосовно того, що на сьогоднішньому етапі кібернетична функція 

держави становить собою окрему, самостійну функцію держави. 

Звичайно, що даний процес на даному етапі, зважаючи на його швидкість на 

динамічність поки не є детально описаним в наукових дослідженнях, водночас це 

саме і додає наукової новизни моїй роботі. Адже наука передусім має реалізовувати 

прогностичну функцію, а не тупцювати на місці, здійснюючи аналіз подій, які вже 
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відбулися. Поза це, доцільним, з урахуванням напрацювань інших дослідників [403; 

388; 405; 389; 611; 305], офіційних аналітичних доповідей [8], чинних нормативно-

правових актів, що регулюють суспільні відносини у кібербезпековій сфері є 

виділення низки чинників, що впливають на формування та подальшу реалізацію 

даної функції. Причому я диференціюю дані чинники на дві загальні групи з метою 

зосередження та виділення як позитивних, так і негативних чинників, а по кожній з 

цих груп здійснено класифікацію на окремі блоки: безпековий, світоглядний, 

кібернетичний, інфраструктурний, правовий, фінансово-еконоічний, організаційно-

правовий,. блок стратегічних комунікацій, які більш детально проаналізовані в моїй 

монографії [169, с. 96–114]. 

Зважаючи на вищевикладене, а також враховуючи: віртуалізацію та 

цифровізацію 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; формування інфраструктури 

електронних комунікацій, – можу чітко висновувати про формування 

кібернетичної функції держави як однієї з основних функцій, що є елементом 

наукової новизни і дане питання в такій інтерпретації порушується в рамках 

української науки уперше. 

 

1.3.2 Ознаки кібернетичної функції держави  

На мою думку, сутність кібернетичної функції полягає в організації і 

забезпеченні системи створення, збирання, одержання, поширення, зберігання, 

використання, охорони, захисту інформації, а також активній участі держави 

відповідно до національних інтересів, в особі її представницьких органів, у розвитку 

власного сегмента кіберпростору, встановлення ефективного правового режиму 

використання кіберпростору в національних інтересах через здійснення ефективної 

проактивної кібербезпекової політики. 
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У даному аспекті доцільно підтримати думку окремих дослідників, які 

зауважують, що функції держави не є тотожними функціям окремих суб’єктів 

національної системи кібербезпеки.  

На припустимість ототожнення функцій держави з функціями її окремих 

органів також вказував свого часу В.В.Копєйчиков, який зазначав, що функції 

держави – основні напрями її діяльності, якими зумовлена робота всього 

державного апарату в цілому і кожного з його окремих органів зокрема. Функції ж 

окремого державного органу визначаються його соціальним призначенням, як 

особливої частини механізму держави, і знаходять свій вираз і конкретизацію у 

компетенції державних органів, закріплених за кожним органом правах і обов’язках 

[210, с. 130]. 

Визначальним етапом дослідження для додаткового обґрунтування висунутої 

мною гіпотези про те, що кібернетична функція держави становить собою окрему та 

самостійну функцію, виступає встановлення  сучасними дослідниками ключових 

ознак функцій держави [187; 638; 751; 178; 275; 752; 179], які детальніше були 

проаналізовані мною в монографії [169, с. 114–116]. 

Зважаючи на викладене вище, під кібернетичною функцією держави слід 

розуміти основні законодавчо визначені та закріплені у відповідних нормативно-

правових актах напрями внутрішньої та зовнішньої діяльності органів державної 

влади, які спрямовані на забезпечення національних інтересів (особи, суспільства та 

держави) в кіберпросторі (кібернетичній сфері) в цілому як на національному, так і 

на міжнародному рівнях. 

Формування глобального кібернетичного суспільства з притаманним йому 

кіберкультурою, кібермовою, кібермисленням, навіть криптовалютою – вже стало 

очевидним. Тож нагального дослідження потребують питання розвитку кіберосвіти 

в Україні, а також різноманітні розвідки у царині інформаційного права. Одним із 

ключових, на мій погляд, має виступати теоретичне осмислення змісту та значення 

кібернетичної функції держави. 

Зважаючи на наукову новизну порушеної проблематики, основним 

методологічним інструментарієм, окрім системного підходу, виступатиме метод 
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екстраполяції, адже необхідність у значному масиві теоретичних напрацювань, 

присвячених дослідженню різноманітних функцій держави, постає як проблема 

об’єктивна і необхідна. 

Кібернетична функція держави – це самостійний і пріоритетний напрям 

державної кібербезпекової політики, котрий здійснюється за допомогою 

кібернетичних засобів для досягнення кібернетичного суверенітету, вільного та 

безпечного розвитку кіберсуспільства в рамках конкретної держави, в тому числі 

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

кібербезпеки. Також кібернетична функція виступає формою досягнення інших 

цілей суспільства і держави в найбільш важливих сферах життєдіяльності.  

Зважаючи на проведений мною та іншими дослідниками [305] аналіз 

теоретичних положень щодо визначення функцій сучасної держави, визначу основні 

ознаки кібернетичної функції держави: 

1) є іманентною функцією держави в сучасному глобалізованому 

інформаційному світі; 

2) становить зміст кібербезпекової політики; 

3) здійснюється за допомогою кібернетичних, інформаційних, організаційно-

правових, соціально-економічних та криптографічних, спеціальних та засобів 

стратегічних комунікацій; 

4) спрямована на кібербезпекові відносини, склад яких залежить від рівня  РІС  

в конкретній країні, рівня глобалізації і транспарентності, розвитку інформаційних 

технологій і їхнього правового забезпечення в безпечній реалізації; 

5) кібернетична функція органічно пов’язана з рівнем розвитку інформаційної 

культури, інформаційного суспільства й інформаційного права; 

6) специфічною ознакою кібернетичної функції є те, що інформація виступає і 

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

кіберсуспільству; 

7) в кібернетичній функції держави знаходить своє відлуння нерозривний 

зв’язок і взаємовплив держави й інформації; 
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8) кібернетична функція держави формується і реалізується під впливом 

комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників: а) на процес здійснення 

кібернетичної функції держави впливають характеристики носіїв кіберзагрози 

об’єктам суспільних кібернетичних відносин; б) значний вплив на кібернетичну 

функцію держави чинить рівень розвитку кіберсуспільства як цієї держави, так і 

інших; в) сформованість парадигми інформаційного права; г) існування ефективного 

кібербезпекового законодавства; ґ) рівень розвитку національних кібертехнологій; 

д) рівень капіталовкладень в телекомунікаційні мережі тощо. 

До основних рис кібернетичної функції держави можна віднести такі. 

1. Кібернетична функція держави зумовлена необхідністю реалізації потреб 

та інтересів у кіберпросторі. 

2. В кібернетичній функції знаходять свій вияв цілі, завдання, функції та зміст 

державної кібербезпекової політики. 

3. Кібернетична функція зумовлює формування багатовекторної 

кібербезпекової політики. 

4. Кібернетична функція виконує важливу конструктивну роль щодо 

формування національної системи кібербезпеки, в тому числі визначення 

предметної компетенції її суб’єктів.  

5.  Через реалізацію функцій досягаються цілі держави, які визначають зміст 

державної кібербезпекової політики. Функції реалізують завдання, які виступають 

підцілями державної політики, за допомогою національної системи кібербезпеки 

забезпечують досягнення цілей розвитку держави і виконання завдань в рамках 

реалізації державної кібербезпекової політики. 

6. Кібернетична функція обумовлена змістом кібернетичних відносин, має 

свою сферу реалізації – кіберпростір, здійснюється як загальними, так і 

специфічними методами, має власний лише їй притаманний суб’єктний склад 

правовідносин, де суб’єктом виступає окрім, загальновизнаних, – штучний інтелект. 

7. Кібернетична функція знаходить свою реалізацію через формування 

функціональної структури кібербезпеки і окреслення відповідної предметної 

компетенції її суб’єктів. 
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8. Кібернетична функція, будучи складовою системи функцій держави, 

зумовлює ефективність реалізацій всіх функцій держави, адже нині від ефективності 

реалізації кібернетичної функції залежить ефективність держави загалом. 

 

1.3.3 Тенденції розвитку кібернетичної функції держави 

Описуючи зміст кібернетичної функції доцільно зважати на такі тенденції її 

формування та розвитку: 

1) наукова рефлексія функцій держави почала відставати від практики 

державотворення – на практиці функції держави розширюються, як і сфери 

охоплення державним впливом життя суспільства, в теоретичному ж плані 

дослідники і надалі послуговуються застарілими моделями визначення функцій 

держави. Свого часу не було належним чином сприйнято і розвинено ідею щодо 

інформаційної функції держави [306], але вже зараз формується і розвивається 

кібернетична функція, яка переростає внутрішньодержавну значимість і стає 

комплексною, включаючи і зовнішній аспект. Неусвідомлення і несприйняття 

науковою спільнотою тієї чи іншої потреби в динамічності змін функцій держави, 

жодним чином не впливає на форми їх прояву та розвитку. Зволікання зі 

сприйняттям дійсності, я вже не кажу про наукове обґрунтоване її прогнозування, 

призводить до неефективності державної безпекової політики, в тому числі в 

кібернетичній сфері; 

2) кардинально змінюється не лише зміст основних функцій, а форми їх 

прояву, що обумовлено кібернетичною глобалізацією і формуванням кіберпростору 

як окремого виду простору і відповідно окремої сфери суспільних відносин, яка має 

бути врегульована нормами права, зокрема визначена компетенція органів 

державної влади у ній; 

3) кібернетична глобалізація поряд із певними перевагами утворює значні 

ризики і загрози, котрі носять масштабний і глобальний характер, а відтак 

потребують скоординованих зусиль не лише всередині держави, а й чітких 

механізмів міжнародної кібернетичної взаємодії; відтак кібернетична функція 
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виступає фактично трансформуючим джерелом держави, переведення її на новий 

формат існування мультиідентичностей у кіберпросторі; 

4) поступове зникнення національних кордонів у сучасному кіберсвіті значно 

зменшує, за збереження застарілих трактувань та розуміння функцій держави, 

національну, соціальну й безпекову та інформаційну цінність держави. Це 

обумовлено тим, що вона вже не виступає джерелом стабільності та правопорядку, 

гарантом захисту конституційних прав і свобод людини в кіберпросторі. За таких 

умов, формування та інституціоналізація кібернетичної функції дозволить зберегти 

за державою роль активного регулятора даних відносин, не лише як пасивного 

арбітра та спостерігача, а й активного учасника формування безпекових відносин у 

кіберпросторі, ефективного запобігання соціальним, у тому числі національним 

конфліктам, попередженні та мінімізації наслідків ведення гібридної війни; 

5) розвиток кібернетичної функції держави формує засади для впровадження 

кіберкультури та кіберморалі людини в новій цивілізації. 

Основними тенденціями розвитку та підвищення ефективності 

кібернетичної функції можна вважати:  

– необхідність концептуального перегляду ролі аналітичного та 

прогнозно-індикативного формування, визначення, контролю, та реалізації 

кібернетичної функції з рівня реактивної функції на рівень проактивної;  

– застосування теорії юридичного прогнозування з метою оптимального 

визначення меж правового впливу на сферу інформаційних відносин – дескриптивне 

наукове передбачування перспектив, тенденцій, можливих чи бажаних станів та 

рівнів інформаційної функції, інформаційно-правової дійсності в майбутньому та 

назріваючих проблем щодо нього, а також можливих і необхідних шляхів, засобів і 

строків досягнення цих станів, поставлених цілей реалізації інформаційної функції, 

вирішення назріваючих проблем [14, с. 17]; 

– врахування та правове відображення особливостей сучасного 

інформаційного світового порядку у кіберпросторі, зокрема асиметричності 

сформованої глобальної інформаційної системи, формування конкретних переваг в 
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руках декількох основних гравців: Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba, які 

фактично перетворюють світ на власну цифрову імперію;  

– створення ефективної системи нормативно-правового регулювання 

кібербезпекової політики, що ґрунтується на прогностичному підході та формуванні 

стратегічного балансу збереження національної ідентичності в умовах кібернетичної 

глобалізації;  

– чітке визначення та закріплення суб’єктом кібернетичних відносин – 

штучного інтелекту;  

– створення механізмів дотримання системи балансу національних 

інтересів в кіберпросторі (особи, суспільства і держави) та інтересів національної 

безпеки за умови пріоритетності других. Адже на відміну від інформаційних 

інтересів, стосовно кібернетичної сфери має бути чітко виписаний принцип і 

пріоритетності інтересів саме національної безпеки як родового поняття, а не 

кібербезпеки як видового; 

– формування реальних та діючих механізмів, в тому числі за допомогою 

недержавних суб’єктів, в тому числі волонтерських організацій в реалізації 

кібернетичних прав та свобод суб’єктів кібербезпекових правовідносин [722]; 

– удосконалення інституту інформаційно-правової відповідальності, 

зокрема, розроблення інформаційної деліктології, в рамках якою передбачати 

відповідальність за вчинення кіберправопорушень [396]; 

– посилення ролі держави в сегменті забезпечення кібербезпекової 

політики, зберігаючи за нею роль визначального регулятора суспільних 

кібернетичних відносин; 

– поподальший розвиток засад інформаційної [301], в тому числі 

кібернетичної взаємодії як системи балансу між державним регулюванням і 

публічним управлінням, з одного боку, та саморегулюванням та самоорганізацією, – 

з іншого;  

– розвиток кібернетичної функції на засадах кібернетичної централізації;  

– вдосконалення форм опосередкованого впливу держави на кіберпростір;  
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– розроблення засад кібербезпекової політики на засадах проактивності 

[711; 723; 713; 302; 200; 202; 204; 203; 205]; 

– розвиток правових механізмів регулювання суспільних відносин, що 

виникатимуть у віртуальній реальності, як власної реальності, що з’являється у 

симулякра на останній стадії його розвитку і формує віртуальне тіло – мережу [201, 

с, 10], що в подальшому може бути використано як власний простір саморегуляції та 

саморозвитку штучного інтелекту як самостійного суб’єкта кібервідносин;  

 

1.3.4 Очікувані результати від реалізації кібернетичної функції 

З урахуванням проведених мною досліджень, а також використовуючи 

результати досліджень інших авторів [403; 388; 389; 405; 611; 305] переконаний, що 

реалізація кібернетичної функції має забезпечити: 

– підвищення ефективності державного управління у кіберпросторі; 

– підвищення рівня кібербезпеки усієї системи інфраструктури держави; 

– здійснення контролю та нагляду за ефективністю реалізації кібернетичної 

функції як з боку органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування 

та громадських формувань, волонтерів та хакерських угруповань;  

– правове регулювання мережевого простору, зокрема діяльності Facebook, 

Google, Apple, Netflix, Amazon, Alibaba та інших потужних гравців на кіберринку; 

– створення умов для ефективного функціонування національної системи 

кібербезпеки та реалізації кібербезпекової політики, в рамках якої реалізація даної 

функції сприятиме: 

 вироблення механізмів ефективного злагодженого і скоординованого 

реагування у разі виявлення різноманітних кіберінцидентів, їх своєчасне виявлення 

прогнозування та ліквідацію їх наслідків, а також швидке відновлення 

функціонування об’єктів кібернетичної інфраструктури; 

 налагодження ефективної взаємодії між усіма суб’єктами національної 

системи кібербезпеки на засадах ініціативності та за активної підтримки 

суспільства, місцевих громад, засобів масової інформації та недержавних 
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організацій, в тому числі аналітичних, що досліджують або здійснюють свою 

діяльність у сфері кібербезпеки; 

 гармонізацію законодавства України і стандартів НАТО та інших 

безпекових організацій у сфері кібербезпеки відповідно до національних інтересів; 

 міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібербезпеки та 

інтеграції України до міжнародних кібербезпекових систем. 

 

1.3.5 Детермінованість кібербезпекової політики кібернетичною функцією 

Важливим аспектом, який доводить необхідність розвитку саме кібернетичної 

функції, є формування окремого напряму державної політики – кібербезпекової 

політики. 

Його поява детермінована окремим походженням загроз у кіберпросторі, їх 

природою, а також необхідністю вжиття специфічних заходів реагування. 

У роботі «Як вийти з насильства» Ж. Семелін вказує на той факт, що 

насильство на кшталт зарази. Соціальні групи, охоплені ідеєю насильства, стають 

некерованими. Насильство в суспільстві розвивається по спіралі: в соціальній, 

економічній і політичній сферах воно пов’язане з легітимною владою і, як наслідок, 

здатне породжувати відповідне насильство у вигляді тероризму, акцій протесту, 

екстремізму та сепаратизму. У відповідь на це тоталітарна система відповідає 

збільшенням рівня насильства, прикриваючись гаслами про необхідність захисту 

конституційного ладу, прав і свобод громадян тощо. Однак вищим проявом 

насильства є війна, котра з розвитком науки і техніки в мільйони разів збільшила 

свою руйнівну силу. Насильство використовує досягнення мистецтва і відкриття 

науки, щоб протистояти і злу. Насильство (поза понять соціальних систем і 

встановлених правил суспільних відносин не існує) виступає засобом, водночас мета 

полягає у нав’язуванні супротивнику (об’єкту управління) своєї волі. Для повного 

досягнення цієї мети необхідно роззброїти ворога, позбавити його можливості 

протистояти [880, Р.131–220]. 

Таким чином, розвиток науки і формування окремого простору утворили 

підґрунтя для виділення кібервійн як окремих видів війн в якості найвищої форми 
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насильства. І якщо звичайні війни супроводжуються зіткненням фізичних сил 

супротивників, то в рамках кібервійн, які розглядаються елементом гібридних війн, 

внаслідок дій в кіберпросторі, наслідки можуть наставати в реальному просторі. 

Тобто відбувається взаємопроникнення реального і кіберпростору, водночас наразі 

державно-правовий механізм в Україні ще не цілком готовий до адекватного та 

своєчасного реагування на такі виклики та загрози, які можуть виникати через 

поєднання та інтеграцію різних дискретних та континуумних просторів. 

Кіберпростір є ідеальним містом для нав’язування власної волі своєму 

супротивнику, іншій соціальній системі. У ньому позбавлення можливостей 

протистояти на пряму може залежати лише від однією людини або групи людей. 

Вірус Petya, яким було заражено переважну більшість комп’ютерних систем в 

України наприкінці червня 2017 року яскраво продемонстрував, що незначна група 

людей здатна повністю дезорганізувати всю національну систему кібербезпеки, яка 

відповідно до Стратегії кібербезпеки України складається з таких органів: 

 Рада національної безпеки і оборони України. 

 Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил 

України; 

 Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

 Служба безпеки України; 

 Національна поліція України; 

 Національний банк України; 

 розвідувальні органи України.  

Реалізація кібернетичної функції держави також полягає у формуванні 

духовного здоров’я суспільства, яке, своєю чергою, є головною запорукою його 

безпеки. Таким чином, в рамках формування гарантій реалізації конституційного та 

і взагалі природного права життя, доцільно говорити і про реалізацію в його рамках 

права на кібернетичну безпеку, що може бути інтерпретовано як елемент наукової 

новизни і включено до рубрики уперше. 
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Формування кібернетичної функції – об’єктивна необхідність, яка була 

підготовлена розвитком інформаційного суспільства в Україні, поєднання зі 

стрімкою інформаційною і кібернетичною глобалізацією. 

Швидкість ухвалення рішень у сфері державного управління, а також 

ефективність реалізації державної політики на пряму залежать не лише від 

складності безпосередньо соціальних систем, а й від макросистем і засобів 

управління. 

Кібернетична функція викриває явну суперечність між фізичними і 

психічними можливостями людини і потребами самої техніки, самого 

кіберпростору. 

Сьогодні вже не є необхідним додатково обґрунтовувати необхідність 

впровадження кібернетичної освіти, у тому числі відкриття спеціальності з 

кібербезпеки. Зокрема, 9 червня 2017 року Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти погодило новий стандарт вищої освіти для спеціальності 

«Кібербезпека». У ньому виписано, чому мають навчати та що в результаті вміти 

випускники за цією спеціальністю після закінчення бакалаврату. Нині, в умовах 

російської агресії, ми доволі гостро відчуваємо потребу у фахівцях із кібербезпеки. 

Затвердження нового стандарту дозволить готувати спеціалістів високого рівня, 

готових застосовувати здобуті знання у реальних умовах та реагувати на виклики 

часу. Для цього також буде розроблено типову освітню програму [75].  

У рамках реалізації кібернетичної функції держава здійснюватиме 

цілеспрямовану діяльність, тобто таку взаємодію держави і кібернетичного 

середовища, в процесі якої держава досягатиме усвідомлено поставленої мети: 

створення умов для реалізації національних інтересів у кіберпросторі. 

Кібернетична функція має враховувати необхідність оптимізації державного 

управління у цій сфері, зважати на об’єктивно виникаючі при цьому логічні зв’язки, 

які лежать в основі не лише явищ і процесів, а й процесів взаємодії людей один з 

одним в кіберпросторі, у тому числі з використанням штучного інтелекту. 
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У рамках кібернетичної функції держави має буде врахований органічний 

зв’язок не лише між процесами людської діяльності, а й між управлінням і 

створенням технічних та програмних засобів їх реалізації. 

Важливість розроблення кібернетичної функції також є актуальною і з огляду 

на ту обставину, що кібернетика відволікається від конкретного змістовного аналізу 

систем, що досліджуються, оскільки це становить предмети окремих наук і 

наукових напрямів. Натомість кібернетика зосереджує увагу на вивчені загальних 

закономірностей і розробленні шляхів оптимізації їх функціонування і управління 

ними на основі аналізу інформаційних процесів, що в них протікають. 

Таким чином, кібернетична функція спрямована не стільки на забезпечення, 

наприклад, кібербезпеки, адже для цього в державі реалізується безпекова функція, 

скільки на оптимізацію системи державного управління, зокрема у кібернетичній 

сфері, корекцію алгоритмів соціального управління, що в цілому може трактуватися 

і бути подане як важливий напрям профілактичного і проактивного управління 

складними динамічними системами. 

У чому ж ще вбачається мною значення та роль кібернетичної функції 

держави? 

Передусім зазначу, що важливим внеском у трансформацію ефективної 

державної політики національної безпеки є ідеї і об’єктивні закони про 

функціонування живих та неживих самоорганізаційних систем. 

Це дозволить значно автоматизувати систему державного управління, а в 

найближчому майбутньому перевести окремі функції державного управління до 

системної автоматизації. Застосування технології блокчейн наперед позбавить 

можливостей проведення маніпуляцій з будь-якими державними реєстрами, а 

формування окремих кіборгів дозволить виконувати окремі функції мислення 

людини, ухвалювати окремі рішення на різних рівнях державного управління, в 

тому числі здійснювати окремі правоохоронні та безпекові функції. 

Запровадження у практику державного управління кібернетичної функції не 

лише суттєво розширить можливості держави щодо управління кіберпростором, а й 
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дозволить більш глибоко, всебічно пізнати сутність явищ, що вивчаються, і увести 

об’єктивні характеристики щодо отримуваних результатів. 

Кібернетична функція як певний вид діяльності держави виражається такими 

параметрами: 

1) становить упорядковану, скоординовану, об’єднану загальними цілями, 

завданнями та принципами діяльність (державну політику у кібернетичній сфері), 

що здійснюється компетентними органами державної влади, а також недержавними 

суб’єктами відповідно до реалізації національних інтересів із урахуванням чинного 

законодавства; 

2) складається з певних елементів, окремих видів діяльності, які становлять 

підсистему; 

3) сукупність таких елементів складає цілісну систему, оскільки ціле 

виконує функцію, яка не може бути зведена до підфункцій окремого її елемента; 

4) елементи кібернетичної функції можуть взаємодіяти не лише в рамках 

певної системи, а із зовнішнім середовищем, змінюючи свій зміст або внутрішню 

будову. 

Важливим дослідницьким завданням виступає з’ясування змісту середовища 

реалізації кібернетичної функції, тобто фактично опис змісту кібернетичного 

простору з позицій правових наук. 

Середовищем функціонування або простором реалізації кібернетичної функції 

виступають зовнішні щодо даної діяльності об’єкти, якими можуть бути предмети, 

явища, відносини. 

Якщо брати загальну класифікацію систем, то одним з критеріїв виступає 

обумовленість дії, відповідно до якого виділяють: 

1) детерміновані системи – в яких складові елементи і зв’язки між ними 

взаємодіють таким чином, що якщо відомо початковий стан системи і алгоритм 

переходу її до іншого стану, то завжди можна точно описати, яким буде цей новий 

стан системи; 

2) стохастичні системи – системи, у яких складові елементи і зв’язки 

між ними взаємодіють таким чином, що не можна зробити точного, детального 
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передбачення її поведінки, стверджувати про послідовність станів. Така система 

завжди лишається невизначеною, передбачення, тобто прогнозування напрямів 

державної політики в ній завжди лишатиметься в параметрах імовірнісних 

категорій. 

Отже, кібернетична функція реалізується у стохастичній системі, що наперед 

визначає необхідність обрання адекватної методології формування тих чи інших 

напрямів державного управління. 

Зважаючи на складові інформаційного процесу, який, відповідно до Закону 

України «Про інформацію», описується такими діями, як: створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорона, захист інформації, – 

потрібно виділяти адекватні напрями реалізації кібернетичної функції. 

Зміст кібернетичної функції держави складають та описують такі категорії: 

мета; завдання; функції; суб’єкти; об’єкти; принципи; методи; стратегічні цілі 

розвитку держави; напрями державної політики у сфері кібербезпеки. 

Завдання, функції, суб’єкти та об’єкти, методи, стратегічні цілі розвитку та 

напрями державної політики будуть розглянуті нижче в роботі в окремих 

підрозділах. Ґрунтуючись на телеологічному підході визначено мету кібернетичної 

функції держави [169, с. 128–130]. 

 

Висновки до першого розділу 

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». Більше того наукова рефлексія даного явища 

також не набула ознак завершеної теорії, що певним чином впливає на вироблення 

ефективних напрямів державної кібербезпекової політики. 

У цілому в науковій літературі цілком справедливо правильно порушується 

питання щодо необхідності ухвалення Концепції державної інформаційної політики, 

в якій мали б бути відображені система уявлень про методи та шляхи досягнення 

певного рівня інформаційного розвитку за визначеними індикаторами національних 
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інформаційних інтересів, а також завдання і принципи РІС, системи контролю за 

реалізацією державної політики, а в цілому сформовано інтегровану систему 

інформаційних правовідносин. 

Сучасні дослідники кібербезпекової проблематики здебільшого зосереджують 

увагу на розробленні окремих, фрагментарних проблем, що призводить до 

безсистемного розгляду кібербезпеки. Здійснений мною науковий аналіз 

бібліографічних джерел дозволив угрупувати їх масив відповідно до критерію 

предмета дослідження:  

1) концептуальні: а) роботи в яких предметом виступають різноманітні 

аспекти РІС, 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); б) роботи, в яких предметом дослідження виступає інформаційна 

безпека – сприятимуть формуванню засад для розроблення кіберкультури, 

кіберментальності, інформаційної ідентичності в кіберпросторі, кіберосвіти, ровитку 

безпечного кіберпростору, власно кібербезпеки); в) роботи, де предметом виступали 

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. 

Поряд із дисертаціями вагоме значення у розробленні теоретико-

методологічних засад адміністративно-правового регулювання кібербезпекової 

політики мають наукові та аналітичні доповіді співробітників НІСД, монографічні 

роботи різних наукових шкіл (І. В. Арістової, О. В. Скрипнюка, Р. А. Калюжного, 

Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, Є. А. Макаренко, І. М. Сопілко, В. С. Цимбалюка, 

М. Я. Швеця), в тому числі окремої уваги заслуговують роботи наукової школи 

В. А. Ліпкана серії «ORDO ORDINANS»[392; 389; 394; 388; 391; 405; 406; 274; 399; 

400; 403]. 

Встановлено, що кібернетична функція держави через власну іманентну 

самоорганізаційну природу має реалізовуватися в рамках сформованої та ефективно 
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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. 

Для позначення просторово-часових параметрів кіберпростору, який 

породжується в ході взаємодії людей у кіберпросторі один з одним, так само як і 

взаємодію людини із штучним інтелектом в рамках даного простору у науковий 

обіг уводиться неологізм – кібернетична топологія, що може бути віднесено до 

наукової новизни до рубрики уперше. 

Визначено передумови виділення кібернетичної функції в окрему функцію 

держави. Висновується, що виділення кібернетичної функції не виступає апріорі 

незрозумілим, а є прямим наслідком застосування мною прогностичного підходу до 

моделювання соціально-інформаційних процесів та розвитку складних 

багатоальтернативних систем на засадах антикрихкості. Виділено чинники 

формування кібернетичної функції, 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.  

Сформульовано авторське поняття кібернетичної функції держави, на підставі 

якого виділено основні її ознаки, охарактеризовано їх основні риси, сформульовані 

тенденції розвитку. 

Обґрунтовано небезпеку некерованого розвитку ринку криптовалют, 

штучного інтелекту, а також технологій блокчейн. В рамках формування гарантій 

реалізації конституційного та і взагалі природного права життя, доцільно говорити і 

про реалізацію в його рамках права на кібернетичну безпеку. 

За результатами дослідження, отриманими у цьому розділі, наявні такі 

публікації автора: 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ  

 

 

Здійснюючи спробу системного осмислення формування кібербезпекової 

політики було б очікуваним, здійснюючи дослідження методології, звернутися до 

методології адміністративного та інформаційного права. Проте саме такий підхід 

призвів би до отримання очікуваних наслідків у вигляді необхідності удосконалення 

правового регулювання щодо вже наявних, і я підкреслю, саме наявних, а не 

майбутніх та прогнозованих соціальних відносин. 

Тому, сповідуючи прогностичний підхід, зберігаючи логіку дослідження, 

вважаючи важливим врахування методології адміністративного та інформаційного 

права, викладену у роботах численних дослідників, зосереджу увагу на іншому 

аспекті, застосовуючи новаторський підхід.  

Логічним виступає той факт, що потенціал профілактичної та прогностичної 

функції права, про яку частково згадували в нашій країні, використовується 

недостатньо. Відтак, кібербезпекову політику, або кібербезпеку досліджують із 

використанням різноманітного методологічного інструментарію, окрім базового для 

даного виду безпеки методу – кібернетичного. 

Так, О.І. Баранов та В. М. Фурашев застосовують для дослідження наукових 

проблем кібербезпеки методологію інформаційного права [23; 64]. В.С. Цимбалюк у 

притаманний йому спосіб пропонує зосереджувати увагу на інформаційному праві 

як методологічній основі дослідження будь-яких проблем в інформаційній сфері та 

інформаційній царині [831]. В.А. Ліпкан і представники його наукової школи, хоч і 

згадують про кібербезпеку і необхідність розроблення в рамках інформаційної 

політики концепції кібербезпекової політики, застосовують для цього методологію 

лише міждисциплінарного і націобезпекознавчого підходів [377]. Представники 

НІСД, зокрема автор ряду статей та наукових доповідей із кібербезпекової тематики 

Д.В. Дубов також обминає у своїх роботах застосування кібернетичного підходу, та 

й загалом не приділяє методологічним питанням достатньої уваги [183-188]. 



 134 

Отже, новизна оглядуваних проблем полягає не лише в тому, що питання 

правового регулювання кібербезпекової політики і наданому аспекті презюмуються 

в нашій інтерпретації вперше, а й у тому, що мною обґрунтовуються наукові 

проблеми, виходячи із кібернетичного підходу та кібернетичного моделювання. 

Це має суттєвий сенс, оскільки саме кібернетика надає можливість формувати 

образ майбутньої системи, виходячи з тих параметрів, якими дана система має бути. 

Якщо адепти класичного наукового дослідження виходять із постулатів тієї науки, в 

рамках якої здійснюється дослідження, що власне й обумовлює віднесення такого 

дослідження до тієї чи іншої спеціальності, мною пропонується синтетичний підхід, 

за якого, при збереженні базової методології інформаційного права та 

адміністративного права в якості відправної точки, використовуються 

спеціальнонаукова методологія: за даного випадку – кібернетичний підхід. 

На застосування, тобто наголошення на застосування системної методології 

приділено чимало уваги в наукових дослідженнях, зокрема і докторського рівня. 

Однак проведений мною логіко-семантичний та герменевтичний аналізи 

уможливили резюмувати про некоректність, а іноді і невідповідність проголошених 

цілей і реального використання системної методології у вигляді отриманих 

результатів, певних організаційно-функціональних моделей, використання 

системно-факторного моделювання тощо на практиці. Таким чином, застосування 

мною кібернетичного підходу до дослідження кібербезпекової політики виступає 

новаторським навіть у форматі постановки даного питання в такому ракурсі і може 

бути віднесено до рубрики уперше або наукової новизни. 

Стверджуючи про перспективу розвитку інформаційного права 

націобезпекознавства, заради справедливості зазначу, що на сторінках багатьох 

досліджень з даної тематики явно недостатньо представлений аналіз як самих 

системних досліджень: кібернетики, тектології, синергетики [569; 778; 772; 564; 22; 

599], так і їх практичного застосування для досягнення цілей і виконання завдань 

наукового дослідження. 

Через це більшість досліджень має декларативний характер, тож пропоновані 

«пропозиції», хоча і виглядають новаторськими за своєю формою, утім, базуючись 
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на наперед неадекватній предмету дослідження методології, позбавлені можливості 

їх втілення у практичну діяльність через невідповідність тенденціям розвитку того 

чи іншого явища.  

Кіберпростір, виступаючи найбільш динамічним простором, що 

характеризується нелінійною самоорганізацією, не може бути досліджений лише за 

допомогою методології тих наук, які вивчають різні за своєю природою суспільні 

відносини, які виникають у найбільш важливих сферах життєдіяльності, у тому 

числі кібернетичній. 

У даному аспекті, вважливою саме з методологічного погляду, лишаючи 

осторонь політичне забарвлення, є стаття керівника ГШ РФ В. Герасимова про 

цінність науки і передбаченні [109], основні думки якого із застосуванням методу 

екстраполяції відповідно до мого бачення розвитку кіберпростору і формування 

відповідних проактивних напрямів державної кібербезпекової політики будуть 

викладені в роботі нижче. 

І в даному контексті важливим резервом для формування корисної наукової 

бази чи то у вигляді теорії, чи то у вигляді окремих приватних теорій для реалізації 

зазначеної політики як несуперечливої, логічної системи знань про кібербезпеку є 

подальші дослідження системних уявлень, розгортання поглядів сучасних 

дослідників до кібернетики, важливі напрями якої – нейробіоніка, нейрокібернетика 

тощо нині слугують підоймою для розвитку штучного інтелекту, цифровізації світу 

та перетворення знання на інтелектуальну зброю, основне знаряддя кіберполітики.  

На жаль, в Україні наукові дослідження, особливо в царині системного 

уявлення про світ, тенденцій його розвитку та створення прогностичних моделей 

адаптивного управління складними самоорганізаційними системами проводяться на 

неадекватно низькому рівні. Більше того, при захисті дисертацій не завжди вітається 

застосування міждисциплінарного підходу, оскільки, на думку деяких вчених, це 

розмиває методологічний інструментарій вивчення предмета дослідження, а отже, і 

межі тієї чи іншої наукової спеціальності, в тісні рамки яких в епоху 

кіберглобалізації затискають сучасних дослідників. 
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Проведення системних досліджень виступає однією з характерних ознак 

усвідомлення складноструктурованості та багатоальтернативності майбутнього, 

неможливості ефективного передбачення майбутнього, базуючись на окремих 

фрагментарних знаннях про цілісний екзистенціальний феномен. 

Відтак, ігнорування кібернетичного підходу при розгляді кібербезпеки та 

відповідної державної політики у даній сфері є некоректним і наперед 

унеможливлює формування адекватних як прогностичних сценаріїв, так і 

оптимальних моделей багатокритеріального управління складними динамічними 

системами, що саморозвиваються. 

У ХХІ столітті чітко простежується тенденція затирання розбіжностей 

стирання відмінностей між реальністю і віртуальністю, між реальними 

матеріальними просторами: земля, вода, повітря і кібернетичний. 

Будучи більш яскравим і насиченим, більш, як здається на перший погляд, 

керованим, кіберпростір утворює для людини можливість конструювання власного 

життя в ньому без зайвих перешкод чи з боку окремих індивідів чи навіть держави. 

Опинившись у ньому, людина починає створювати власні моделі поведінки, які 

почасти переносяться у реальний світ. Відтак, зважаючи на штучність утворення 

кіберпростору, навряд чи доцільно розглядати та ідентифікувати як оптимальні 

моделі регулювання суспільних відносин з реальності і в кіберпростір. За таких 

умов порушується причинно-наслідковий зв'язок, адже люди в кіберпросторі діють 

не за тими правилам, що існують у реальному житті, тому і механізми регулювання 

та формування даних правил в реальному житті не можуть бути перенесені до 

кіберпростору, а якщо такі спроби і здійснюватимуть, то вони не матимуть жодного 

навіть натяку на ефективність та реалізованість. 

Яскравий приклад останніх часів – це намагання окремих держав здійснити 

правове регулювання блокчейн платформ, або ж здійснювати державне регулювання 

у сфері обігу криптовалюта, створення квантового інтернету. Ми стає мо свідками 

зміну світу, а відтак маємо відповідно враховувати це при обранні коректних 

методологічних підходів. 
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Неврахування даних аксіом може призвести до того, що держава, яка має 

потужні збройні сили, розвинену інфраструктуру, але нехтує кібербезпекою, за 

лічені місяці може перетворитися на дестабілізовану соціальну систему. Прикладом 

виступає, абсолютна безпорадність України та її інституціональних структур перед 

вірусом Petya у червні 2017 року, коли ним було майже паралізовано більшість 

об’єктів критичної інфраструктури. І це відбувалося на тлі того, що цим подіям 

передували аналогічні кіберінциденти на окремих об’єктах критично важливої 

інфраструктури. 

Мета таких кібератак полягає не лише у дестабілізації кіберпростору, а й 

передусім націлена на спричинення відчутних наслідків у реальному просторі, 

формування у громадян тієї чи іншої країн відчуття незахищеності, поневіряння в 

силі власної держави щодо захисту їхніх інтересів. Відтак, переплетення 

кіберпростору та реального простору виступає фактом, а не предметом дискусій, 

натомість спотворене розуміння про всесильність держави і всеосяжність права 

призводить до неможливості ефективного управління процесами у кіберпросторі, і 

як наслідок, до формування і реалізації загроз у кіберпросторі, які впливають на 

реальний простір і мають відчутні наслідки в реальному житті. 

Більше того, некоректне застосування наукової методології, шаблонізація і 

тиражування однакових методів до вивчення різних за своєю природою явищ 

призводить до неефективності ДКБП. Тому на моє переконання доцільно на підставі 

полілогії здійснити спробу перероблення фундаментальних засад в науковій картині 

сучасного кіберсоціуму, сформувавши підстави для дальшого розроблення нової 

метатеорії, дисципліни соціальної думки і слова в революційній переорганізації 

соціального пізнання кібербезпеки і субординації можливих і варіативних 

гносеологічних потоків знань.  

У сучасній полілогічній інтерпретації методологічні підходи мають 

сформулювати наукове підґрунтя для заперечення як вульгарного 

людиноцентризму, так і не меншою мірою махині догматизованого 

транснаціонального, корпоративного та наднаціонального управління 

кібербезпекою і взагалі всім кіберуніверсумом, зокрема з боку таких компаній, як 
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Google і Facebook. Використання полілогії обумовлено необхідністю коректного 

застосування міждисциплінарного підходу, зокрема універсалізації багатомірних і 

багатошарових композицій методологічних прийомів та методів дослідження з 

наступним формуванням багатоманіття нових кіберструктур, відносин і процесів, 

зокрема і в обґрунтуванні наукової позиції щодо необхідності уведення штучного 

інтелекту до суб’єктного складу кібербезпекових правовідносин.  

Отже, перейдемо до розгляду конкретних методологічних підходів 

дослідження кібербезпекової політики з позицій їх полілогічної інтерпретації, що 

уможливлює навести наукову аргументацію до заперечення лукаво наївному 

космополітизму у кіберпросторі, так і суверенному націоналізму 

(кібертоталітаризму). 

 

 

2.1 Полілогічна інтерпретація методологічних підходів до вивчення 

кібербезпеки 

 

2.1.1 Тектологічний підхід 

Отже, як було мною зазначено, характерним та визначальним для будь-якої 

теоретичної роботи виступає методологія дослідження. Вкрай очевидно і важливо 

зрозуміти, що кібербезпека і кібернетична політика майже аксіоматично мають 

розглядатися за допомогою науки кібернетики, кібернетичного підходу та 

кібернетичного моделювання, чому і будуть присвячені мої окремі дослідження. 

Першою ластівкою у формуванні науки кібернетики була тектологія, 

розробником якої виступав О. О. Богданов [54; 55: 56; 57; 58]. Примітно, що у 

сучасних дослідженнях до тектології та її евристичного і методологічного 

потенціалу нинішні дослідники майже не звертаються. Винятком є підручник з 

теорії управління в органах внутрішніх справ під редакцією В. А. Ліпкана, в якому 

розглядається потенціал тектології в контексті еволюції системних уявлень [778, с. 

291–298]. 
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У моєму дослідженні положення тектології можуть бути використані в кількох 

вимірах. 

Тектологія (від грецьк. тесляр, будівельник, творець) – наука, яка становить 

собою спробу розгорнутої будови загальної теорії організації і структури систем. 

Автором і розробником даної концепції виступає Олександр Олександрович 

Богданов (справжнє прізвище Малиновський). 

Безпосередньо термін «тектологія» було уведено в науковий обіг Е. Геккелем, 

яким він позначив дисципліну, котра описує принципи будови живих організмів. 

Передумовою тектології, за О. О. Богдановим, є положення про те, що закони 

організації систем є єдиними для будь-яких об’єктів, речових і духовних, 

завдячуючи чому уможливлюється її вивчення в узагальненій формі. 

Визначення організованої системи формується в тектології за принципом 

«ціле є більшим суми своїх частин», зміст якого розкривається через аналіз 

взаємодії позитивного прояву окремих частин (активностей) і таким, що їм 

протистоять, нейтралізуючих проявів (опорів), причому перші в межах цілого 

сумуються, а другі не сумуються або сумуються неповно.  

У поєднанні із експоненційною та гіперболічною теоріями людського 

розвитку, за таких умов вочевидь формується цілісна картина про множинність 

альтернатив розвитку реального світу через надмірно швидкий розвиток 

кіберпростору та відносин у ньому. Формування кіберпростору ще навіть кілька 

років тому було ідентифіковано як певна наукова гіпотеза, оскільки він трактувався 

як окремий прояв інформаційного простору, і відповідно кібербезпекова політика не 

розглядалася контекстуально відірвано від інформаційної політики. Але РІС, 

трансформація його у суспільство знань, шалений розвиток суспільних відносин у 

кіберпросторі вияв теоретичну нездатність прогнозування розвитку кіберпростору 

на підставі застарілої та ортодоксальної наукової методології, яка не враховує 

сучасного складного багатоальтернативного світу і потребує адекватних як 

математичних, так і соціогуманітарних моделей пояснення напрямів та тенденцій 

прогнозування тих чи інших процесів. 
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Таким чином, спроба регулювати існуючі кібервідносини – це завжди по 

факту констатація минулого. Нині кіберпростір за своїм розвитком випереджає 

реальність, тому і намагання держави якимось чином регулювати дані процеси має 

будуватись на прогнозних моделях і сценарному підході, і не описувати нові явища 

за допомогою лише застарілих матриць на кшталт суб’єкт-об’єктних відносин. Саме 

тому дана робота і виконується в рамках адміністративного та інформаційного 

права, які є найбільш динамічними галузями права, відображаючи рухливість 

суспільних відносин, притаманну стрімкому розвитку суспільства. 

Наразі постає і нова наукова проблема: наукове передбачення розвитку як 

реального, так і кіберпростору і відповідно розгляд можливостей уведення до 

суб’єктів правових відносин кіборгів та штучний інтелект. Хочемо ми того чи 

ні, але за кілька років роботизація багатьох сфер життєдіяльності призведе до 

формування з одного боку значної кількості безробітних і бідних. а з іншого висуне 

не перший план необхідність розгляду штучного інтелекту як рівноправного 

учасника суспільних відносин. Звичайно, що це суперечить логіці нинішнього дня, 

але дана логіка будується лише на тих знаннях, які є сьогодні і не враховує 

майбутніх знань. Адже за нинішніх умов суб’єктом соціальних відносин може 

виступати лише людина… Однак, у тому і полягає сенс і гнучкість у розумінні 

тенденцій розвитку кіберпростору. 

Так, наприклад майбутніми професіями, тобто такими професіями, які будуть 

витребувані динамікою суспільного розвитку виступатимуть: 

1) археолог космічного сміття, до функцій якого входитиме відшукування 

та дослідження уламків, що перебувають на орбіті. Вони також проводитимуть 

екскурсії закинутими космічними кораблями; 

2) фахівець зі збереження пам’яті. До 2020 року інтерфейси software-brain 

набиратимуть популярності, що дозволить фіксувати масовій аудиторії думки, 

спогади і мрії. Даний вид фахівців допомагатиме людям використовувати дані 

системи для збільшення місткості сховища; 

3)  стратег з відновлення дикої природи, який зможе відроджувати вимерлі 

багато століть тому види живих рослин і тварин; 
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4) інноватор батарей – буде винаходити нові способи збереження заряду 

елементів живлення; 

5) дизайнер частин людського тіла. Прогрес біоінженерії дозволить жити 

середньостатистичній особі мінімум до 100 років, через те, що заміна тканин 

організму стане звичайною справою. В рамках даної професії будуть суміщення 

знання біоінженерії та естетичного дизайнера. 

6) дизайнер кіберсередовища – дана професія буде актуальною через те, до 

2025 року більшість населення планети, окрім інформаційної периферії, значну 

частину свого часу проводитимуть в кібернетичному середовищі: ігри, розваги, 

роботи, робота з хмарними сховищами, віртуальні конференції тощо; 

7) кіберадвокати – адвокати між людиною та штучним інтелектом, 

причому вони мають відстоювати права і законні інтереси не лише людей, а й 

штучного інтелекту, як рівноправного учасника суспільних відносин. Також дані 

адвокати можуть виступати медіаторами між людиною і штучним інтелектом; 

8) коментатор цифрової культури – формування нового виду покоління 

призведе до зміщення комунікативної функції, оскільки здатність говорити 

візуальною мовою стане важливою підоймою розвитку сучасної науки, зокрема і 

правової науки та соціальних медіа; 

9) біохакер працюватимуть на засадах фріланса у кіберпросторі у 

віртуальних командах. Найбільш небезпечним стане протидія біохакерів зажерам 

штучного інтелекту; 

10) аналітики-креативники кіберданих, до основних завдань яких 

входитиме обслуговування значних масивів даних із різноманітних дівайсів та 

пристроїв, що будуть підключені до глобальної мережі. 

При цьому усі перелічені професії базуватимуться на наявності чотирьох 

основних компетенцій: комунікація, кооперація, креативність і критичне мислення. 

Я переконаний у тому, що штучний інтелект має розглядатися вже зараз як 

рівноправний учасник правовідносин і відповідно до цього мають бути прописані 

його правила співжиття з біологічною людиною (представниками нашого виду). За 

нашого випадку, автоматизація та переведення державних реєстрів багатьох країн на 
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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 не за 

правилами і моделями, які намалювала собі людина, а за тими, як це змоделює і 

обґрунтує сам для себе штучний інтелект. 

Моє бачення і тверда наукова позиція стоїть на тому підґрунті, що наука і її 

цінність полягає у передбаченні і формуванні прогнозних моделей і сценаріїв 

розвитку різноманітних подій із відповідними механізмами реагування держави. За 

такого підходу ми не відстаємо, ми не реагуємо, а діємо проактивно, адже за даного 

випадку ми формуємо майбутнє і реальність і штучний інтелект приходить до нас в 

світ і буде функціонувати за нашими правилами. 

За іншого випадку створення штучного кіберпростору призведе до можливої 

конкуренції кіборгів та людини через неефективність управління людиною тими чи 

іншими ресурсами. Звичайно, що людина дану конкуренцію програє, адже вона 

керується не завжди розумом, а й емоціями, уподобаннями, традиціями, 

національними та культурними звичаями тощо. А головне: людина втомлюється – 

навчатися, працювати, самовдосконалюватися. Чого не можна сказати про штучний 

інтелект. 

Основна ідея тектології полягає у тотожності організації систем різних 

рівнів: від мікросвіту – до біологічних і соціальних систем. Дану ідею майже на 

десять років пізніше розвивав Людвіг Фон Берталанфі у своїй теорії систем. 

Існування системи суспільних відносин являє собою процес динамічний, тому 

поява тих чи інших факторів, що впливають на її розвиток, є атрибутивною. 

Розглядаючи флуктуації системи кібернетичної безпеки доцільно зважати, що вони 

спричинюють вихід системи на біфуркаційні точки, – точки розгалуження шляхів 

еволюції, – внаслідок чого постає потреба у вирішенні подальшої долі існування 

системи. Цією точкою може стати суперечність між реальним та кібернетичним 

простором, що може призвести до зміни організаційних форм системи. 

Вихід системи на рівень біфуркаційних точок свідчитиме про потенційну 

можливість порушення рівноваги / паритету і здатність системи перейти або до 
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іншого рівня і відповідно спричинити трансформації організаційних форм або ж 

бути зруйнованою.  

Такий підхід до розгляду кібербезпекової політики допомагає вирішувати 

завдання щодо коректного діагностування, прогнозування та ідентифікації 

біфуркацій. 

Щодо соціальних процесів О.О.Богданов вважав, що будь-яка людська 

діяльність об’єктивно є організуючою і дезорганізуючою. Таким чином сповідувався 

природний дуалізм. До речі, можу провести аналогію між даним принципом і 

засадами квантової фізики: в ній молекула розглядається з двох позицій: як частка, 

біля ядра котрої обертаються електрони і як енергія, що має розсіяний характер. 

Саме квантова фізика взята за основу створення нових квантових комп’ютерів та 

квантових супутників. 

За нашого випадку, формування і відокремлення кіберпростору від реального 

простору почасти призводить до дихотомії даних просторів: вони існують майже 

окремішно і порізнено, і не завжди простір реальний визначає правила поведінки у 

просторі кібернетичному. Більше того, можу говорити і про чітке формування 

видової картини кіберпростору: це і доповнена реальність, і додаткова реальність, і 

віртуальна реальність. Кожна з них є частковим проявом кібернетичного простору, 

адже в ньому і завдяки йому вони існують. 

Більше того, кіберпростір, керуючись механізмами багатоальтернативної 

самоорганізації, розвивається за власними законами – об’єктивними засадами. 

Причому я не можу на даному етапі описувати такі події терміном «принципи», 

оскільки останні виступають пізнаними людиною закономірностями. Людина ж 

поки не пізнала принципи кіберпростору, адже закони його розвитку є об’єктивними 

для нього самого, натомість не є пізнаними людиною, оскільки когнітивна функція 

людини побудована таким чином, що описові моделі будуються лише виходячи з 

наявних баз знань про теперішнє і майбутнє. Наукова гіпотеза за будь-яких ракурсів 

є обмеженою рамками нинішнього знання, тому, принципово не зараховуючи себе 

до агностиків, наголошу на необхідності нового – інноваційного мислення для 

розуміння напрямів розвитку кіберпростору. 
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Якщо О.О. Богданов вважав, що дезорганізація є приватним випадком 

організації, то я переконаний, що кіберпростір відображає ідеальну модель 

реального простору, яка не може бути реалізована через низку чинників. У 

найближчий час ми станемо свідками епохальної та епічної битви реального світу і 

кіберпростору. Якщо за О.О.Богдановим організаційна система завжди є більшою 

ніж сума її складових елементів, а дезорганізаційна – завжди є меншою суми своїх 

частин, через що завжди приречена на провал, то в умовах надшвидкого 

формування та розвитку кіберпростору останній, будучи і трансформуючись у 

певний симулякр [708], стає самодостатнім, тобто фактично відбувається 

перевертень: реальний простір може перетворитись на дезорганізаційний для 

кіберпростору, а кіберпростір – організаційним для його суб’єктів. 

У цілому сама проблематика осягнення використання симулякрів, про які Жан 

Бодрійар підготував монографічне дослідження [60] і їх усвідомлення в якості 

феноменів правового простору, відбувається дуже повільно. Зокрема, можу навести 

одну з небагатьох статей В.Фатхутдінова, в якій робиться спроба розглянути роль 

симулякрів і симулятивної практики при забезпеченні громадської безпеки. 

Симулакрум (лат. simulare – прикидуватися) – термін, що має два різні значення 

залежно від репрезентативної та нерепрезентативної моделі застосування. Платон 

визначав сімулакрум як копію копії, відображення відображення, подвоєння 

подвоєння, яке, також як і копія, претендує на позначення оригіналу, прототипу. 

Копія володіє схожістю з референтом, оскільки будує себе за зразком ідеї, а 

симулакрум – це копія копії, яка позбавлена подібності. Еклезіаст зазначав, що 

симулякр – це зовсім не те, що приховує собою істину, – це істина, що приховує, що 

її немає. Симулякр і є істина [810]. 

Важливість звернення мною уваги до симулякрів зумовлена тим, що вони 

дуже ефективні у кіберпросторі, при здійсненні інформаційних операцій, в тому 

числі веденні гібридних війн, вчиненні кібертероризму, здійсненні кібершпигунства 

і вчиненні кіберзлочинності. Адже вони підривають і стирають межі між 

доповненою та спотвореною реальністю та віртуальністю. 
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Важливим поворотним моментом в цьому процесі симуляції є перехід від 

знаків, які дисимілюють щось, до знаків, що приховують від нас той факт, що вони 

не означають нічого. Таким чином, обрання кіберпростору в якості домінантного 

для людини простору її існування та розвитку переміщає суб’єктів правовідносин до 

віртуального світу, створеного симулятивною практикою. Перше передбачає 

теологію істини, друге знаменує століття симуляції і симулякрів. 

На зміну реальності приходить гіперреальність у вигляді яскравих образів і 

сам організаційного кіберпростору, коли будь-яка можливість пізнати реальне 

виступає утопічною. Одночасно з цим зростає ностальгія за якоюсь справжністю, 

задовольнити яку в принципі є неможливим, оскільки ностальгія ця призводить до 

подальшої ескалації і інтенсифікації симуляції. Відтак, йдеться не про вигадану 

недостовірну репрезентацію реальності, а про прийняття того факту, що реальність 

як така початково включає до власної структури симуляцію, репрезентацію, фікцію і 

тим самим рятує сама себе. 

Таким чином, екстраполюючи також теоретичні посили щодо оцінки та 

аксіологізації безпекового простору в роботі В.Фатхутдінова [809] у свій спосіб, 

доходимо висновку, про те, що оцінка стає дедалі більшим універсальним засобом 

аксіологізації родового життя, яке все більше поглиблюється, показником все 

зростаючої релятивності ціннісних розмежувань між людьми і формою концентрації 

уваги індивідів навколо найбільш значимої для сучасної епохи проблеми 

майбутнього як такого [708, с. 475]. За умови кіберглобалізації, зменшення ролі 

держави в регулюванні суспільних відносин, оцінка допомагає зрозуміти вагу і 

необхідність пріоритезації цінностей людини в реальному світі. Перефразуючи 

А.Тойнбі [790, c. 587], відзначу, що у процесі взаємодії різних просторів форми 

суспільної організації та мережевих зв’язків в даних просторах більш-менш 

засвоюються успішно, натомість ядро культури, система цінностей та ціннісних 

орієнтацій – дуже важко і рідко. 

Тому, початкова ейфорія від начебто спектрально ширшого кіберсвіту, 

формування нової кіберморалі, нової кібермови і зумовлених нею процесів конотації 

кібермови з часом натикнеться на більш серйозні методологічні проблеми, що 
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мають суттєві аксіологічні коріння: система цінностей живих людей homo sapiens та 

штучного інтелекту є початково гранично різними, вони не співпадають за 

системоутворювальними параметрами навіть при перетворенні homo sapiens у homo 

cyberus. Тому формування кіберспільнот відбуватиметься динамічно лише до тих 

пір, доки штучний інтелект не сформує власний простір для власного розвитку. За 

такого випадку homo sapiens/cyberus змушені будуть перебувати на інформаційній 

та кібернетичній периферії як ментального несприйняття їх з боку пасіонарного 

етносу, що лишився в рамках homo sapiens, так і фізично відчувати зневагу та 

несприйняття з боку штучного інтелекту. 

Відтак, базовим моментом, що різнитиме людей від штучного інтелекту, 

простір існування людини від простору розвитку штучного інтелекту виступатиме 

інтеграція цінностей, споріднення на базі цінностей. 

Отже, кіборгізація суспільства формування кіберспільноти має розглядатися 

як формування альтернативної реальному соціуму спільноти. У поєднанні із 

кіборгами та штучним інтелектом формуються засади до тривалої конкуренції даних 

систем. І якщо людина зостанеться на твердих позиціях залишення в реальному 

світі, то з урахуванням пірамідального принципу і прогнозованих мною перверсій, 

може стати представником дезорганізаційної системи. 

Відтак, сповідуючи практичний підхід, зауважу, що методологічний 

потенціал тектології може бути використаний для кращої організації речей, 

людей і ідей як в реальному, так і у кібернетичному світі. 

Одним із концептуальних завдань тектології є розширення звичних рамок 

звичайної та вузькоспеціалізованої наукової свідомості, подолання її обмеженості й 

однобічності, що здебільшого тлумачаться словами – «з одного боку», або «у той же 

час», «поряд із цим». О.О. Богданов обрав організаційну системи координат і ця ідея 

виявилася надзвичайно корисною. На його думку, на атомному рівні й у 

галактичному просторі, а також у таємничому світі людської психіки і мислення, 

діють одні й ті самі організаційні закони поєднання частин до єдиного цілого, 

підтримання цього цілого у динамічній рівновазі з іншим світом і переміщення його 

за циклічною траєкторією розвитку. 
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На думку В. А. Ліпкана, саме ці ідеї сприяли усвідомленню позитивної ролі 

хаосу, який має таку саму фундаментальну основу, як закони збереження і 

збільшення ентропії. Майже через 50 років, дані ідеї будуть знову усвідомлені і 

розгорнуті у вигляді нової теорії – синергетики, яка вивчатиме випадковість як 

норму, а хаос в якості конструктивного чинника функціонування будь-якої 

нелінійної нерівноважної системи. Втім, як можна чітко побачити, саме 

О.О. Богданов першим звернув на це увагу, а не Г. Хакен, І. Пригожин і Стенгерс 

[621; 622], яких вважають засновниками теорії синергетики і всіх її основних 

постулатів [778, с. 294]. 

Вагомими висновками О. О. Богданова є те, що він помістив спостерігача до 

центру динамічного процесу взаємодії й увів у науковий обіг цілу низку подвійних 

понять: активність – супротив, асиміляція – дезасиміляція, кон’югація – диз’юнкція, 

інгресія – дезінгресія та інші. Проте дані поняття не становлять собою антиномії, а є 

робочими інструментами, що надають можливість розтягувати вербальну 

однобічність мови, а відтак і мислення для роботи у системі не двозначної логіки, де 

окремо існують «активності» і «супротиви», а системі логіки зі змінним центром 

(доцентровість), де існує єдине поняття «активність – супротив».  

Отже, щодо предмета мого дослідження, зазначу, що формування єдиного 

«реальний простір – кіберпростір» є знаковим сенсом для подальших досліджень. 

Адже, спираючись на це поняття, але трактуючи його як антиномію, ми початково 

розглядаємо кіберпростір як дезорагнізаційний і відповідно до цього проводимо свої 

дослідження і намагаємося формувати відповідні напрями державної 

кібербезпекової політики. 

Застосування розроблених О.О.Богдановим ідей подвійності уможливлюють 

інтерпретувати їх у контексті мого дослідження таким. 

1. Будь-яка ознака володіє подвійністю, оскільки ми не можемо створити 

річ, не створивши паралельно те, чим вона не є – структурна подвійність. Таким 

чином, оскільки кіберпростір виокремився в окремий простір, можемо чітко 

говорити, що кіберпростір є тим, чим не є реальний простір, а звідси: напрями 

державної політики в реальних просторах: земля, повітря, море і космос – не є 
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такими у кіберпросторі. Формування напрямів державної кібербезпекової політики 

потребує концептуально інших підходів. 

2. Будь-яка подвійність передбачає межу між тим, що є сама річ і чим 

вона не є. Межа кіберпростору і реальних просторів полягає у тому, що кожен із них 

має власний склад суб’єктів соціальних відносин, різні зв’язки та предметну сферу 

відносин, що власне і відрізняє їх. 

3. Будь-яка межа має на увазі подвійність, оскільки ми можемо 

перетинати її двома основними способами: «звідси – туди» і «звідти – сюди». Ці 

способи не є еквівалентними і передбачають різні взаємодії, інакше межа була б 

непомітною. Оскільки перетин межі – це процес, пов’язаний із взаємодією, то це 

отримало назву динамічної подвійності. Даний чинник виступає ключовим, 

оскільки методи державного управління і правового регулювання суспільних 

відносин у різних вимірах реального простору не «вписуються» до їх застосування у 

кіберпросторі. Більше того, на існування «права і неправа» при дослідженні 

наповнення правового простору вказує і Ю. Оборотов, зазначаючи на важливість 

домогтися цілковитого демонтажу системи неправа, щоб були виключені ситуації 

деформування права в неправо, щоб неправо не ставало нормативним ідолом у 

руках можновладців [553, с. 9]. 

4. Зважаючи на те, що дослідник застосовує для опису мову 

«посейбічності», визнається наявність опису мовою «потойбічності», яка не може 

бути вираженою мовою чуттєвого сприйняття дослідника, втім, є споріднена з 

ним. Звідти мною окремо розглядаються проблеми розроблення і формування 

кібермови, конотація кіберпростору. 

5. Неможливо уявити що-небудь, не визначивши ці два стани, а визначити 

ці два стани неможливо, не створивши чотирьох елементів або гілок: дві структурні 

і дві динамічні. Жодна з них існує окремо одна від одної. 

Якщо обидві структурні гілки подвійності є спостережними, то з двох гілок 

динамічної подвійності одна гілка (що відповідає перетину межі «звідти – сюди») не 

є такою, що її можна спостерігати. Втім тій динамічній гілці, яка не є спостережною, 

відповідає одна зі структурних гілок подвійності [778, с. 291–298]. 
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Таким чином можу висновувати, що ідеї тектології становлять важливе 

методологічне підґрунтя для розуміння базових характеристик функціонування й 

можливого розвитку кіберпростору, його співвідношення з реальним простором, 

тенденцій розвитку двох просторів в якості єдиної симбіотичної несуперечливої 

макросистеми.  

Певне занедбання тектології і тиражування ідей лише системного підходу, 

який в якості фундаментальної методології оформився лише через 30 років після 

тектології, є методологічно необґрунтованим і призводить до вивчення лише сталих, 

вже функціонуючих систем, наперед унеможливлюючи здатність дослідника 

здійснювати прогнозування складних динамічних систем. Адже саме зараз, в умовах 

стрімкого формування кіберсвіту, привернення уваги до кіберметодології, 

першоосновою якої становить тектологія – є адекватним і необхідним, таким, що 

відповідає сучасним тенденціям розвитку нестабільного багатоманітного світу. 

Переконаний, що зараз тектологія має інтерпретуватися як одна з перших 

фундаментальних спроб побудови загальнонаукової концепції, в якій поставлено й 

зроблено нариси алгоритмів розв’язання широкого кола проблем організації, 

управління і розвитку складних системних об’єктів в умовах невизначеності. 

 

2.1.2 Кібернетика і кібернетичний підхід  

Актуальною методологічною проблемою на сучасному етапі виступає 

застосування адекватної досліджуваному феномену наукового методу. Нині можна 

спостерігати всеохоплююче застосування системного підходу. Багато дослідників, 

розглядаючи кібербезпеку, також чомусь вдаються до такого хибного 

методологічного кроку. Адже вочевидь зрозуміло, що кібербезпека як один із 

приватних феноменів кібернетики, має вивчатись за допомогою передусім базової 

методології – кібернетичного підходу. 

Актуальність теми зумовлена необхідність побудови валідної наукової моделі 

дослідження кібербезпеки. В практичному руслі це дозволить правильно розуміти 

природу даного явища, а також формувати адекватні прогнозні моделі для будови 

організаційно-функціональної структури національної системи кібербезпеки. 
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Кібернетика (від грецьк. мистецтво управління) – наука про загальні закони 

отримання, збереження, передання і розповсюдження інформації у складних 

управляючих системах. При цьому під управляючими системами розуміється не 

лише технічні, а й будь-які біологічні і соціальні системи. Прикладами складних 

управляючих систем є нервові системи живих організмів, в особливості людини, а 

також апарат управління у суспільстві [861, с. 440]. 

Термін «кібернетика» уперше (після давніх греків) вжив у 1834 році 

французький вчений А.-М. Ампер (1775 – 1836) у запропонованій ним класифікації 

наук для означення не існуючої на той час науки про управління людським 

суспільством. Після Ампера цей термін було забуто і відроджено американським 

вченим Н. Вінером (1894 – 1964) у назві своєї книги, опублікованої у 1948 році. Цю 

дату прийнято вважати датою народження кібернетики як самостійної науки. 

Норберт Вінер визначив кібернетику як науку про управління і зв’язки у 

тварині і машині [90]. Людське суспільство випало у цьому визначені. Розуміючи 

цей недолік, Н. Вінер опублікував у 1954 році нову книгу «Кібернетика і 

суспільство». Для цих книжок Вінера є характерним оповідний підхід, автор описує 

власні думки і враження у зв’язку з деякими дослідженнями, які виконувалися ним і 

його колегами в галузі теорії випадкових процесів і фізіології нервової системи. По 

суті, вона не містить послідовного викладу методів нової науки і її результатів. 

Більш систематично суть кібернетики у 1956 році виклав англійський вчений  

У.-Р. Ешбі [862]. 

У цілому для розвитку кібернетики у США і Західній Європі, особливо 

попервах, було характерним захоплення її філософськими аспектами. Водночас 

розгортання використання цифрових обчислювальних машин у 50-х рр. ХХ століття 

і автоматизованих систем управління потребувало створення наукових основ 

проектування таких машин і систем. Оскільки тогочасні книжки та статті з 

кібернетики [48; 539; 444; 362; 148],а також з дослідження операцій [77; 84; 105] не 

надавали відповіді на злободенні запитання, порушені практикою, більшість 

спеціалістів за кордоном із великим скепсисом ставилися до самої науки 

кібернетики. Стосовно нових наукових методів і результатів, що виникли у зв’язку 
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із задачами проектування ЦОМ і АСУ, то їх об’єднали до нової науки, котра 

отримала назву в США та Англії «computer science» (комп’ютерна наука), у Франції 

«informatic» (інформатика). Сам же термін «кібернетика» стали уживати у більш 

вузькому розумінні, розуміючи під ним здебільшого аналогії, які існують між 

машинами і живими організмами, а також філософські питання, що виникають у 

зв’язку із соціальними наслідками автоматизації. Лише у кінці 60-их рр. стала 

помітною тенденція до зближення між «кібернетиками» і «цифровиками» 

[861, с. 440]. 

Кібернетичний підхід, на думку окремих дослідників, виступає частково 

науковим методом дослідження.  

Однак, якщо продивитись роки такого ставлення та співставити із 

періодизацією розвитку науки кібернетики, то можна чітко простежити: така 

тенденція як раз припадає на другий період розвитку кібернетики: 60 роки 

ХХ століття, коли науки що перебувала у стадії ствердження і розповсюдження, у 

той час, коли ще точилися жваві дискусії щодо необхідності взагалі її існування. 

Адже, починаючи із 70 років, коли кібернетика вже остаточно 

уконституювалась в якості окремої науки, такий підхід вже не виглядав 

беззаперечним. 

У цілому наприкінці 1990-років остаточно унормувалася позиція, згідно з 

якою кібернетика вже повністю охоплювала не лише теорію цифрових 

обчислювальних машин, а чисельні застосування в різноманітних областях, 

починаючи із автоматизації обробки наукових даних до управління великими 

економічними та соціальними системами. 

Таким чином можна виділити три компоненти кібернетики: теоретична 

кібернетика – яка досліджує філософські і математичні проблеми кібернетики; 

технічна кібернетика – досліджує принципи розроблення технічних систем, 

фактично будови кіберпростору; прикладна кібернетика – досліджує можливості 

використання ідей, методів і технічних засобів кібернетики для вирішення 

практичних завдань і різних сферах життєдіяльності людини. 
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Фактично елементарна схема управління слугує прообразом самоорганізації 

штучного інтелекту: інформація передається від суб’єкта управління до об’єкта 

каналами прямого зв’язку; каналами зворотного зв’язку отримується інформація від 

обкута управління до суб’єкта; на підставі отриманої інформації відбувається 

корегування і корекція алгоритма управління. 

Формування окремих кластерів інформації, спрямованих на конкретну 

таргетовану аудиторію відповідає принципу дискретності інформації, за якого вона 

подається у вигляді послідовності сигналів, відділених один від одного кінцевими 

або просторовими проміжками. При цьому кількість різних станів сигналів є 

кінцевою. 

Можливість накопичення інформації в управляючих системах і здійснення 

складних її перетворень, що було реалізовано зі створенням ЦОМ, зумовила 

можливість формувати й успішно вирішувати завдання не лише фізичної, а й 

розумової діяльності людини. Теоретична база кібернетики почала збагачуватись 

через множення дискретних форм уявлення інформації. 

Завданням теоретичної кібернетики – створення наукового апарату і методу 

досліджень, який є придатним для вивчення широких класів систем управління 

незалежно від їх конкретної природи [861, с. 441]. 

Відтак теорія інформації, яка вивчає кількісну міру інформації є одним із 

наукових напрямів, які увібрала у себе теоретична кібернетика. Так само як і теорія 

кодування і теорія алгоритмів, які вивчають подання дискретної інформації у 

вигляді послідовностей і перетворенням таких послідовностей відповідно. 

Саме в межах кібернетики були вперше досліджені гібридні системи, і 

відповідно, на основі кібернетики і було розроблено алгоритм ведення гібридної 

війни, методологічною базою якого виступили: теорія випадкових процесів; теорія 

ігор; теорія статистичних рішень; методи вирішення складних екстремальних 

завдань (лінійне, стохастичне та динамічне програмування); теорія графів; теорія 

струн; теорія систем, що самоорганізуються (синергетика). 

За допомогою даних теорій стає можливим наблизитися до розкриття 

закономірностей накопичення і перетворення інформації в мозку людини. 
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Важливим методологічним інструментарієм виступає експеримент і 

комп’ютерне моделювання. 

Таким чином наявність специфічного предмета дослідження формує особливі 

нові методи дослідження, які знаходять своє застосування і в інших науках 

незалежно від специфіки об’єктів, що вивчаються. 

Ще на зорі уконституювання кібернетики дослідники намагалися знайти 

відповідь стосовно меж розвитку штучного інтелекту. Таких меж принципово не 

існує. Найбільш складними завданнями для штучного інтелекту буде здатність: 

 самостійно ставити собі завдання, виробляти таймінг їх реалізації. 

здійснювати пріоритезацію завдань з метою досягнення загальних цілей системи; 

 встановлювати загальні цілі розвитку усього виду кіборгів; 

 оцінювати отримані результати і рішення з метою удосконалення 

системи управління. 

Розвиток кібернетики розвіяв побоювання Н.Вінера стосовно того, що зі 

збільшенням інформаційних потоків прямо пропорційно зростатиме і можливість 

вчинення помилок ЦОМ [89; 90]. Надійність кібернетичних систем спирається не 

стільки на зростаючу надійність їх елементів, а й на можливість побудови 

невизначеної кількості надійних систем із ненадійних елементів. 

Кібернетика, будучи комплексною наукою, створює значні можливості для 

дослідження кібернетичного простору з метою проактивного формування 

алгоритмів соціального управління. 

Якщо з позиції тектології кіберпростір виступає симулякром реальності, то з 

позицій кібернетики кіберпростір не є відображенням або симулякрум реального 

простору – він унормовується як самостійний простір. Відповідно, говорити про 

необхідність розроблення правового регулювання суспільних відносин у 

кіберпросторі можна лише за таких умов, коли буде достатньо точно та однозначно 

усвідомлена максима: ефективність регулювання базуватиметься на 

прогностичних моделях розвитку кіберпростору в майбутньому. 

Тобто ми маємо регулювати та формувати правовий механізм, виходячи 

не з потреб сьогодення, а з потреб майбутнього. Відповідно, поки право 
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виконуватиме свою інструментальну функцію, то саме тоді і настане це майбуття. 

Якщо ж регулювати і формувати правову базу стосовно тих відносин, що існують 

зараз, то за такого випадку функції держави будуть нівельовані, а право 

перетвориться не на регулятор суспільних відносин, а на фактор констатації таких 

відносин. 

Більш того, з урахуванням тенденцій кіборгізації, механізм правового 

регулювання за даного випадку наперед створить умови для рівноправного 

симбіотичного співіснування кіборгів, штучного інтелекту та живої людини. Відтак 

розвиток даних суб’єктів гібридних відносин вже буде наперед передбачений в 

законодавстві і визначений. Якщо ж упустити цей момент, то стрімкий розвиток 

робототехніки та самовідтворення штучного інтелекту, його експоненційний 

розвиток може привести до того, що нам не вдасться створити ті правила, які 

штучний інтелект сприйме як прийнятні для себе. 

Формування проактивної правової бази із передбаченням вже зараз майбутніх 

тенденцій сприятиме правильному входженню кіборгів (та інших нових гібридних 

суб’єктів соціальних відносин) в наше суспільство; розумінню того, що люди 

залишаються суб’єктами управління, водночас самі люди створюють правила життя 

як собі, так і тим кіборгам, які будуть співвіснувати з ними в реальному світі – 

інтегрованому світі homo sapiens і homo cyberus. 

Дрони і автопілоти, роботи, які патрулюють вулиці та хайвеї в Абу Дабі в 

ОАЕ, вже є самостійними в ухваленні окремих рішень. Якщо вони знатимуть 

правила, нестимуть відповідальність за недотримання тих чи інших правил на рівні з 

людиною, це наперед створить статус-кво людей і кіборгів надасть можливість 

залишити людині ініціативу в управлінні розвитком. 

Зважаючи на недолік інформації про соціальні системи, а також подекуди 

практичну неможливість проведення натурних експериментів у різноманітних 

сферах життєдіяльності, створюють евристичні моделі, в яких відтворюються 

гіпотези про структуру і функції системи з використанням наявної інформації і 

заповненням її прогалин за рахунок припущень. Евристичні моделі корисні для 

перевірки гіпотез, планування експериментів і управління системою. 
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 За характером блок-схем моделі можна умовно поділити на феноменологічні 

та структурні [861, с. 447–448]. 

Феноменологічні (функціональні) моделі відображають часові і причинно-

наслідкові відношення між дискретними явищами, що характеризують функцію 

системи без урахування її структури. Можливими є моделі різної складності: моделі, 

що відображають залежності дискретних входів і виходів цілої системи, що 

розглядається як чорний ящик, і ієрархічні моделі, в яких представлені не лише 

загальні для системи входи і виходи, а й дискретні функції внутрішніх підсистем, які 

при інтеграції визначають цілісну поведінку. Деталізація функцій, виділення 

декількох рівнів, розчленування енергетичних та інформаційних потоків, прив’язка 

до внутрішніх структурних елементів, уведення імовірнісних оцінок і зворотних 

зв’язків хоча певним чином і ускладнює моделі даного типу, втім наближає до 

розкриття сутності системи. 

Структурні моделі – будуються на базі внутрішньої структури системи і 

відображають один або декілька ієрархічних рівнів (елементи, підсистеми, зв’язки). 

До структури прив’язуються безперервні і дискретні зміни часткових функцій, з 

яких розраховуються сумарні функції системи як цілого. Модель являє собою 

пласку або просторову мережу, що відображає робочі й управляючі елементи 

системи. Структурні моделі краще придатні для вираження сутності систем, однак 

складність розрахунків не дозволяє починати моделювання із низьких структурних 

рівнів і змушує обмежуватися відображенням окремих підсистем і приватних 

функцій. 

Алгоритм застосування кібернетичного підходу можна подати через послідвне 

визначення його елементів [861, с. 447]. 

Визначення мети управління. Вона виражається моделями висхідного, 

проміжного і кінцевого стану системи. Мету встановлює людина, а кількісні 

динамічні моделі одного з типів записуються до пам’яті комп’ютера або 

виражаються аналоговою моделлю. Ці моделі дозволяють прогнозувати природні 

зміни системи за різних висхідних умов. 
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Перерахування засобів управління з програмами їх впливу на елементи 

системи. Наприклад, перелік засобів фізичного впливу на порушника правопорядку 

із зазначенням механізму дії у вигляді зміни поведінки на правомірну. 

Складання алгоритму управління. Розрахунок за моделюю зміни системи у 

часі за різних управляючих впливів і вибір оптимальної стратегії і тактик управління 

для досягнення мети. Прийняття рішення і уточнення програми управління. 

Наприклад, вибір методів впливу при масових заворушеннях за критеріями 

ефективності залежно від висхідного стану заворушень, загальної оперативної 

обстановки у місті події і програма послідовності застосування засобів. 

Контроль виконання програми управління. Він передбачає систему 

зворотних зв’язків, оцінку стану системи на проміжних стадіях і корекцію 

управляючих впливів залежно від ефекту управління. Це є ключовим моментом, 

оскільки можливі лише імовірнісні моделі, що не дозволяють однозначно 

передбачити її реакції на управління. 

Значимість кібернетики зростає разом із розвитком кібервідносин, 

уконституювання кіберпростору як самостійного та окремого простору, з 

притаманними йому складовими гібридних відносин. Внаслідок цього постає 

потреба у певному теоретико-методологічному рівні використання кібернетики на 

сучасному етапі, що в цілому формує і задає нові горизонти пізнання нових соціо- і 

кібергуманітарних систем. Кібернетичний підхід, на думку окремих дослідників, 

виступає частково науковим методом дослідження [59].  

Однак, якщо продивитись роки такого ставлення та порівняти із періодизацією 

розвитку науки кібернетики, то можна чітко простежити: така тенденція саме 

припадає на другий період розвитку кібернетики: 60 роки ХХ століття, коли наука 

ще перебувала у стадії ствердження і розповсюдження, тоді, коли ще точилися жваві 

дискусії щодо необхідності взагалі її існування. Адже починаючи із 70-х років, коли 

кібернетика вже остаточно уконституювалась в якості окремої науки, такий підхід 

вже не виглядав беззаперечним. 
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2.1.3 Системний підхід 

Важливого значення набуває застосування системного підходу, за якого 

уможливлюється розглянути предмет дослідження як певну систему, що складається 

з сукупності елементів та зв’язків між ними, які у своїй органічній єдності 

утворюють нову якість. 

Застосування даного підходу знаходить своє відображення у численних 

дослідженнях. Зокрема його активно використано в роботах В. А. Ліпкана, який 

запропонував розглядати систематизацію інформаційного законодавства як систему, 

що складається з таких органічно поєднаних елементів, як: інкорпорація, 

консолідація та кодифікація [389; 392; 405], а інформаційну політику державу – як 

складну систему, що пов’язує між собою однорідні суспільні відносини у сфері 

інформації [403; 111]. 

Даний метод також заходить своє відображення в роботах В. С. Цимбалюка 

стосовно формування теоретично-правових засад щодо предмета, методу та системи 

інформаційного права як основи формування теорії кодифікації законодавства про 

інформацію, а також щодо формування системи галузевого законодавства України 

стосовно інформації [828; 829]. 

При використанні методології системного підходу досліджувалися статичні, 

динамічні, структурні компоненти, онтогенетичні зв’язки та властивості 

кібернетичних відносин, їх внутрішні та зовнішні вияви, а також рівень 

інформаційної взаємодії з інформаційним середовищем. 

До основних методологічних положень системного підходу при дослідженні 

проблематики кібернетичної безпеки і відповідних відносин в рамках реалізації 

кібербезпекової політики належать: 

 кібернетичні відносини та окремі їх компоненти розглядаються як 

системи (підсистеми); вони повинні мати цілісний характер, що обумовлює їх 

виокремленість із зовнішнього середовища, бути об’єднані сталими кібернетичними 

зв’язками. Відповідно кібербезпекова політика інтерпретується як багатошарова, 

комплексна, узгоджена за метою, завданнями та принципами діяльність відповідних 

суб’єктів національної системи кібербезпеки; 
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 елементи системи взаємопов’язані між собою так само, як і кожне явище з 

множиною інших явищ (систем), причому властивості елементів (підсистем) залежні 

від властивостей цілого, частиною якого вони є, тому забезпечення кібернетичної 

безпеки впливає та зумовлює реалізацію державної кібербезпекової політики, 

оскільки усвідомлюється залежно від особливостей його взаємодії з іншими 

складовими певних системних утворень – іншими видами кібернетичних відносин, – 

як залежне від своєрідності природи тієї чи іншої системи, що завдає як певний 

ракурс його вивчення, так й відповідні властивості; 

 кожний вид суспільних відносин має динамічну природу, тому і 

кібернетичним відносинам властиві такі ознаки системності, як процеси 

виникнення, становлення, розвитку, зміни та припинення існування; 

 функціонування та розвиток кібернетичних відносин здійснюється в 

результаті кібернетичної взаємодії із зовнішнім середовищем при домінуванні 

внутрішніх закономірностей над зовнішніми чинниками та закономірностями. Це 

означає, що сталість елементів зсередини системи кібернетичних відносин, рівень 

зв’язків між елементами є вищий за рівень зв’язку будь-якого елемента з 

елементами іншої системи, наприклад, інших суспільних відносин. Саме цим і 

зумовлюється формування кібермови, в тому числі особливостей її конотації, 

кіберкультури та кіберсоціуму. 

 

2.1.4 Матричний підхід  

Зважаючи на складність та новизну кібернетичних правовідносин, ми не 

могли залишити осторонь матричний підхід. У теорії інформаційного права такий 

методологічний підхід був запозичений із правової інформатики і найбільше 

використовується в роботах українського вченого В. С. Цимбалюка. У своїх роботах 

науковець застосовує матричний підхід моделювання інститутів правового 

регулювання для визначення меж його застосування щодо структуризації 

загальновизнаних у теорії, практиці окремих інститутів інформаційного права, у 

тому числі тих, що знайшли відображення у спеціальних юридичних законах за 

загальною, особливою та спеціальною частинами цього права, що у перспективі має 



 159 

екстраполюватися на структуру проекту Кодексу України про інформацію [828; 

496]. Проте В. С. Цимбалюк не зовсім чітко формулює зміст даного підходу, 

алгоритм його наукового застосування, а також можливі та прогнозовані наслідки у 

вигляді очікуваних результатів, порівнюючи його лише з методом формування 

таблиці Д. І. Менделєєва. 

Проведені мною дослідження дають змогу констатувати, що матричний підхід 

був запозичений інформатикою з математики, зокрема з алгебри і розвинутий в 

аналітичній геометрії. Він активно використовується для потреб формування і 

дослідження економічних моделей [108, с. 9–22]. Цей підхід був адаптований 

інформатикою до структуризації кібернетичних процесів у соціальних системах для 

їх формалізації з метою автоматизації із застосуванням комп’ютерних 

кібернетичних технологій. У математиці матрицею називають прямокутні таблиці 

чисел, що мають відповідні рядки та стовпчики векторів, що аналізуються, по 

горизонталі, вертикалі, діагоналях тощо. 

Стосовно ж мого дослідження, то матричний підхід я інтерпретую як 

стандартний спосіб структурування зібраних даних на основі моделі «об’єкт – 

ознака». Кожний об’єкт аналізу характеризує своя строка, а кожну ознаку – свій 

стовпчик. 

Відповідно до матричного підходу становлення та розвиток кібернетичних 

відносин для будь-якого соціального явища за багатокритеріальними параметрами 

безпеки має як безсумнівно позитивні, так і певні негативні наслідки. 

З одного боку, як позитив – комп’ютерні технології пришвидшили 

можливості створення, передачі, оброблення, отримання (доступу), захисту і 

створення значного обсягу інформації. З іншого – занепокоєння викликають такі 

тенденції: поширення фактів протизаконного збору і використання інформації; 

несанкціонований доступ до кібернетичних ресурсів держав; недостатній рівень 

захисту персональних даних; незаконне копіювання інформації в електронних 

системах; незаконний доступ до персональних даних та інформації на серверах, що 

розташовані в інших країнах; викрадення інформації з електронних бібліотек, 

архівів, банків і баз даних; порушення технологій обробки інформації; використання 
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хакерами комп’ютерних програм-вірусів, що призводить до знищення та 

неконтрольованої власником інформації модифікації даних в кібернетичних 

системах; протиправне перехоплення інформації в технічних каналах, її витік; 

маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо [437, с. 1]. 

 

2.1.5 Аксіологічний потенціал кіберпростору 

Аналіз сутнісних ознак дискурсу Інтернета надає можливість твердити, що 

аксіологічний потенціал кіберпростору є гнучким і рухливим.  

На дискурсивну природу кіберпростору звертає увагу чимало дослідників, 

адже функціонування кіберпростору на даному етапі його розвитку можливо 

внаслідок комунікативної практики, комунікативної події між тим, хто продукує і 

тим, хто споживає гіпертекст в ситуативному контексті. Згодом можливо 

прогнозувати створення штучним інтелектом окремого простору для спілкування 

між собою без включення людей. Тому корисним є розвиток і вивчення 

пропонованого В. А. Плешаковим кіберонтологічного підходу [596]. 

Відтак, можу сміливо висновувати, що наразі кіберпростір – глобальний 

дискурс гіпертекстів у ситуативному контексті. Виходячи з методологічних 

постулатів транссерфінгу реальності даний дискурс є багатомірним і невимірним 

по суті. 

Цікавим є підхід О. В. Горіної, яка серед конститутивних ознак глобального 

дискурсу виділяє: 

 когнітивність; 

 інтерактивність; 

 варіативність [129, с. 150].  

Маніпулятивні можливості мережі ґрунтуються не лише на трьох названих 

вище ознаках дискурсу, а й на двох важливих зовнішніх ознаках – соціологічності та 

психологічності [130, с. 59]. 

Кіберсоціалізація – процес якісних змін структури самосвідомості 

особистості та мотиваційно-потребнісної сфери індивідуума, який відбувається під 

впливом і внаслідок використання людиною сучасних інформаційно-комунікаційних, 
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комп’ютерних, електронних, цифрових, мультимедіа, мобільного та сотового 

зв'язку інтернет-технологій в контексті засвоєння і відтворення ним культури в 

рамках персональної життєдіяльності [597; 598; 807].  

На думку Ю. П. Денисова, зважаючи на викладене, стає очевидним, що 

кіберпростір відіграє одну з ключових ролей у формуванні системи цінностей 

особистості на сучасному етапі історичного розвитку та в епоху перебування 

соціальних систем в точці біфуркації між глобалізаційним та деглобалізаційними 

тенденціями [155]. 

На думку даного дослідника, аксіологічний потенціал кіберпростору являє 

собою багаторівневу, динамічну систему ціннісних орієнтацій, що задаються 

продуцентами гіпертекстів і сприймаються (реально чи потенційно, експліцитно чи 

імпліцитно, повністю або частково) реципієнтами. 

Слід враховувати той факт, що дискурс володіє властивістю проективності, 

яке в соціально-філософських дослідженнях доволі широко трактується як 

властивість мови регулювати суспільні відносини. Говорячи про проективні 

властивості дискурсу, сучасні вчені виходять зі спільної світотворчої функції мови, 

яка полягає у конструюванні особливого світу при сприйнятті та інтерпретації 

фактів дійсності за допомогою мовленнєвого опису [229, с. 180]. 

Отже, кіберпростір зберігає достатньо високий аксіологічний потенціал, який 

значною мірою обумовлений самою дискурсивною 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. 

 

2.1.6 Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору 

Сама проблема формування кіберпростору як окремого виду чи виміру 

існування та розвитку людини сьогодні належить до глобальних проблем сучасності 

в контексті балансу миру та рівноваги, і те, що змушує нас постійно змінювати свій 

погляд на сутність та призначення війни, у тому числі кібервійни, яка здатна як 

створити всі проблеми і знищити їх, так і в осяжному майбутньому все це вирішити. 
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На глобальність наслідків розповсюдження, наприклад, соціальних мереж звертав 

свою увагу і засновник Facebook М. Цукерберг, який переконаний у тому, що наше 

покоління вже здатне подолати усі хвороби і ліквідувати бідність. 

Водночас, читаючи чергову статтю С.П. Капіци, не можу не екстраполювати 

як сам клас проблем, так і окремі висновки стосовно того, чому саме зараз 

кіберпростір став набувати таких самоорганізаційних форм. 

На думку С. П. Капіци, з усіх глобальних проблем найголовнішою виступає 

кількість людей, які живуть на планеті: скільки взагалі людей, куди всіх женуть. І 

саме це виступає центральною проблемою [615]. 

Екстраполяція знань про можливі розрахунки кількості народонаселення може 

наблизити до розуміння такого надшвидкого розвитку кіберпростору з подальшим 

моделюванням наслідків такої геперрозвиненості. 

Шотландський демограф П. Макендрік запропонував формулу зростання 

кількості людства, причому це зростання, на його думку, було не експоненційним 

(тобто швидкість зростання є тим вищою, чим більше людей вже проживає на Землі, 

народжує і виховує дітей, причому це зростання є обмежене доступністю до 

ресурсів), а гіперболічним – дуже повільним на початку і таким, що занадто 

прискорюється наприкінці. 

Пригадаємо, 10 років тому – у 2007 році – про соціальну мережу Facebook в 

Україні ще ніхто й не чув, переважна більшість людей, не знала про електронні 

платежі, а купувати в Інтернет-магазині і замовляти послуги через Інтернет 

дозволяли собі лише відверті відчайдухи. 

За допомогою даної гіперболічної формули можна зрозуміти опис причин та 

процесу зростання в минулому. Таким чином доходимо важливого висновку: 

швидкість розширення кіберпростору завжди була пропорційною не кількості 

людей-учасників кібервідносин, а квадрату цього числа, де швидкість розростання 

мережі залежить не від кількості учасників, а від кількості взаємодії між ними. 

Квадрат числа характеризує міру складності системи: що більша складність, то 

швидше зростання. 
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С. П. Капіца висновує, що наш розвиток полягає в знанні, оскільки саме воно є 

найголовнішим та визначальним ресурсом людства. Саме тому примітивні 

міркування і детермінації обмеженості природних ресурсів зі зростанням кількості 

людства виступають свідомими маніпуляціями із суспільною свідомістю з метою 

пропаганди конфліктів та зменшення населення. Насадження алармістських 

поглядів, тиражування науково необґрунтованих даних особливо через технічні 

можливості соціальних мереж і кіберпростору в цілому сприяють формуванню 

спотвореного світогляду, позбавленого критичного ставлення до вивчення та 

усвідомлення навколишнього середовища, у тому числі ролі людини в 

кіберпросторі. 

Звичайно, що головною проблемою, на яку звертають увагу найбільш 

прогресивні постмодерністські дослідники – це проблема заміщення людей 

кіборгами. Причому на дану особливість зверталася увага навіть СРСР у кінці 60-х 

років минулого століття. Натомість проблема полягає не у заміщенні, а у тому, яка 

кількість людей на планеті є доцільною і комфортною, науково обґрунтованою для 

проживання. З іншого боку, будь-яка наука є лише етапом пізнання нескіченності 

знання, тому висновки, що можуть здаватися сьогодні обґрунтованими через певний 

проміжок часу можуть бути спростовані при застосуванні нової методології. 

Стосовно кіберпростору, то в ньому місця звичайно вистачить усім. І в цьому 

полягає пастка «інформаційної демократії»: пропонуючи різні можливості доступу 

та використання, початково відсутні справедливі критерії перерозподілу 

кіберпростору. 

Дуже влучний жарт, який яскраво описує сутність даного процесу: якби в 

Сахарі був соціалізм, то там був би дефіцит піску. Відтак проблема не у кількості 

соціальних мереж, комп’ютерів, доступу до них, а в справедливому розподілі 

можливостей щодо управління ним. 

Інформаційна нерівність існуватиме завжди, тож фактично, ті країни або 

соціальні системи, які зараз перебувають на інформаційній периферії, з часом 

залишаться поза контекстом майбутнього кіберсвіту взагалі. Саме ця проблема, з-

поміж низки інших, формує передумови для актуалізації не лише розроблення, а й 



 164 

негайного впровадження і розвитку кібернетичної функції держави. Одним із 

завдань кібернетичної функції має стати формування умов для збереження 

загального закону розвитку, збереження балансу, за якого нерівномірності 

вирівнювалися б таким чином, щоб у масштабах людства закон розвитку залишався 

незмінним. 

Яскравий приклад: кібератака на центральні органи виконавчої влади в 

Україні 27 червня 2017 року. Основна причина – використання більшістю органів 

державної влади однакової операційної системи. Це створило безперешкодні 

можливості до написання, впровадження, чіткого управління вірусом і отримання 

гарантованого результату – дестабілізація діяльності органів державної влади через 

вчинення системної спланованої умисної кібератаки. 

Пояснення швидкоплинності світових цивілізацій також можемо знайти і в 

теоретичному обґрунтуванні історичної періодизації, яка слідує за астрономічним 

часом, що тече рівномірно і незалежно від розвитку людської цивілізації, в слідуючи 

власному часу системи. Причому власний час системи слідує тій самій залежності, 

що споживання енергії або приріст: що складніша організація кіберпростору, то 

швидше він розвивається. Більше того, якщо ще у 2007 році була розроблена 

Стратегія  РІС  до 2015 року, то сьогодні вже можна чітко говорити не про 

інформаційне суспільство, а про суспільство знань або кібернетичне суспільство, 

оскільки переважна більшість населення проводить більшість свого часу у 

кіберпросторі. Таким чином абсолютно логічним виглядає конфлікт поколінь, 

зневага до традицій, нерозуміння потреби в національній самоідентичності як 

коріння нації… Стертя поколінь і конфлікт між ними знеславлюють взагалі потребу 

в історії тієї чи іншої соціальної системи, ігноруючи трансцендентальні зв’язки між 

минулим, сьогоденням і майбутнім. 

Споживання енергії є пропорційним квадрату числа людей, тобто споживання 

енергії конкретною людиною є тим більшою, чим більше людей мешкає на планеті.  

Застосувавши метод екстраполяції можу висновувати, що чим більшою є 

кількість користувачів Інтернету, або іншими словами – учасників кібервідносин, 
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тим більш складною стає мережа, а вироблювана ними сумарно інтелектуальна 

енергія також збільшується. 

І тим привабливішою є думка С. П. Капіци про те, що історична періодизація 

слідує не за астрономічним часом, який протікає рівномірно і незалежно від 

людської історії, а за власним часом системи. Власний же час слідує тій самій 

залежності, що і споживання енергії або приріст населення: він протікає тим 

швидше, чим вищою є складність нашої системи, тобто чим більшою кількість 

людей проживає на Землі [615]. 

Таким чином, для ефективного правового регулювання кібервідносин маємо 

вивчати не той стан, який зараз існує, а прогнозувати і моделювати ті 

кібервідносини, які будуть в майбутньому, і формувати механізм правового 

регулювання, виходячи із майбутнього стану системи. Адже доцільно зважати на 

такі компоненти: 

1) зі збільшенням кількості учасників кібервідносин збільшується 

складність кіберпростору; 

2) чим більшою є складність і структурованість кіберпростору, тим 

швидше плине час; 

3) чим швидше плине час, тим швидше відбувається трансформація 

кіберпростору; 

4) чим швидше відбувається трансформація кіберпростору, тим 

складнішими стають кібервідносини, тим складшніше завдання щодо їхнього 

правового регулювання для держави, за умови послуговування застарілим 

методологічним інструментарієм прогнозування соціально-політичних та 

інформаційних процесів у державному управлінні. 

Більше того, демографічна модель «нарізає» історію людства на однакові за 

змістом періоди, протягом кожного з яких проживало близько десяти мільярдів 

людей. На думку С. П. Капіци, саме така періодизація існувала в історії і 

палеонтології задовго до появи глобальних демографічних моделей [615]. 

Я ж можу зробити свій висновок: за умови формування кількісного складу в 

кіберпросторі обсягом близько десяти мільярдів, відбудеться трансформація 
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людства і перехід до кіберсвіту. Причому в дану кількість я зараховую не лише 

людей, а й штучний інтелект, який також виступатиме повноправним учасником 

кібервідносин. 

Розрив між поколіннями насправді виступає наслідком пришвидшення 

протікання часу, перетікання життя у кіберпростір, де швидкість часу набагато 

більша ніж в реальності. Таким чином, проживаючи більшу кількість подій за 

одиницю часу в кіберпросторі життя в реальному просторі стає нецікавим, воно 

значно уповільнюється, тож ті люди, що витрачають більшість свого часу в 

кіберпросторі насправді розумово переживають більшу кількість подій. 

Майбутнє може не згодитися нинішньому поколінню, а минуле їм не потрібно 

через колосальний ментальний розрив і нерозуміння використання надбань 

минулого як нині, так і в найближчому майбутті. Так, навряд чи можна пояснити 

сьогодні дитині, що колись існував час без Інтернету, без доповненої реальності, без 

3 D.  

Такий висновок робить і С. П. Капіца, зазначаючи, що якщо кожне покоління 

живе у власній епосі, спадок попередніх поколінь йому просто не знадобиться. 

Також науковець справедливо зазначає, що гіперболічне зростання чисельності 

людства як основний закон зростання має змінитися. Адже відповідно до нього, нині 

на планеті Земля мало б проживати близько 10 мільярдів людей, однак нас лише сім 

[615]. 

На мою думку, нині відбувається демографічний перехід від нестримного 

зростання населення до його переходу у кіберпростір і формування там штучного 

інтелекту та кіборгів. Тож, ці 10 мільярдів тепер включатиме не лише людей, а й 

штучний інтелект та кіборгів. Мої думки підтверджуються даними, які були мною 

отримані й оброблені стосовно найбільш технологічно розвинених країн, зокрема 

Японії. У цій країні щороку зростає кількість молодих людей, які не хочуть мати 

дітей, не хочуть мати стосунків і створювати сім’ю, надаючи перевагу кіберсексу, 

кібервідносинам і взагалі замінюючи власне життя в реальному просторі на 

існування та розвиток у кіберпросторі, спілкування зі штучним інтелектом та 

роботами. 
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Чи є це катастрофою? Важко сказати, але фазовий перехід за даного випадку 

виступає наступним етапом прогресу людства, якщо людство вичерпало свої 

потенції у розвитку біологічних форм існування, то його перехід у кіберпростір 

можна трактувати як наступну технотронну еру, еру прогресу людства і позбавлення 

його від значних вад, котрі заважають йому розвиватися саме в ракурсі homo 

sapiens. 

Розуміння даних тенденцій сприятиме унормуванню відповідним чином і 

суспільних відносин. Адже збереження однакової методології до дослідження 

різновекторних процесів у різні епохи та часи, неврахування процесів кіборгізації, 

перенесення реального життя біологічної людини до кіберпростору є наслідком 

ортодоксальних кліше застосування однакових цінностей, швидкості та режиму 

розвитку людства, які зараз суттєво змінюються. 

Важливим в даному контексті виступає з’ясування змісту кіберпростору з 

позицій правничої герменевтики та юридичної лінгвістики. 

 

 

2.2 Засади кібернетичної деонтології  

 

Здійснений аналіз наукових досліджень уможливлює констатувати про 

повільність розроблення парадигми інформаційного права (а згодом і 

кібернетичного права), брак плідних наукових дискусій із залученням широкого 

кола громадськості, які на загал не сприяють розробленню методології 

інформаційного права. 

У цьому ключі вигідно відрізняються праці В.А. Ліпкана, І. М. Сопілко та 

В. О. Кір’ян, які, розробляючи теорію державної інформаційної політики, а також 

правові засади  РІС  в Україні, вказують на необхідність її системного осмислення, 

виокремлюючи в інтерпретаційній когнітивний системі такі елементи, як: 

інформаційна феноменологія [729]; інформаційна онтологія [724]; інформаційна 

аксіологія [719], інформаційна гносеологія [724; 720].  
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Більше того, дослідники адаптують діяльнісний [718] та праксеологічний 

підходи [718] до формування власної концепції державної інформаційної політики, а 

також, що є інноваційним, застосовують теорію справедливості Д. Ролза у 

формуванні  ДІП [721]. Положення даної теорії можуть бути імплементовані і до 

контексту мого дослідження. 

Важливим для мого дослідження виступає і компаративний метод, за 

допомогою якого здійснювалося порівняння принципів, правил, прийомів, способів і 

засобів пізнання кібернетичних відносин, системних властивостей системи 

кібернетичного безпеки та системи правового її регулювання та формування 

теоретичного наукового знання про них [47; 422]. Важливість даного методу також 

знаходить своє підтвердження і при вивчення практики забезпечення кібернетичної 

безпеки в зарубіжних країнах, вивчення досвіду становлення національних та 

міжнародних систем кібербезпеки та реалізації кібербезпекової політики в умовах 

розвитку інститутів громадянського суспільства та формування окремих тенденцій 

до деглобалізації. 

Також у методологічному плані варто згадати праці С. Д. Гусарєва, який при 

формулюванні засад теорії юридичної діяльності послуговується комплексним, 

соціологічним, прагматичним, системним та деонтологічним підходами [149]. 

Аналіз робіт вищезазначених вчених, а також інших важливих для нашого 

дослідження методологічних праць [2; 580; 441; 49; 600; 315; 364; 602; 505] 

уможливлюють дійти висновку про наявність тенденції деонтологізації наукового 

знання у сфері досліджень кібернетичних відносин держави, що знаходить свій 

вираз в активізації застосування методології сучасної філософії, зокрема 

необхідності використання деонтологічного підходу, зумовленого поступовим 

ствердженням ідеології соціологізму, соціального натуралізму і антропоцентризму 

та окремих тенденцій деглобалізації.  

У названих роботах ці положення не набули концептуалізації, через що нами, і 

це має розглядатися як елемент наукової новизни і може бути віднесено до 

рубрики уперше, нижче буде надано гіпотезу про необхідність розроблення 

кібернетичної деонтології. 
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2.2.1 Зміст кібернетичної деонтології через співвідношення категорій: 

суще та належне 

Ситуація з легалізацією і науковим визнанням кібернетичних відносин дедалі 

більше за своїм змістом нагадує співвідношення наукових категорій: суще і 

належне, через що вихід на необхідність формування кібернетичної деонтології – 

системи норм, вимог та принципів належної професійної поведінки у сфері 

кібернетичних відносин – є актуальним і об’єктивно обумовленим. Як наука вона 

формує систему знань про обов’язок та норми належної поведінки людей у сфері 

кібернетичних відносин, а у більш загальному плані – в кіберпросторі в цілому. 

У сучасних юридичних словниках термін «деонтологія» трактується так: – 

деонтологія (з грецької deon – обов’язок та logos – наука, вчення, знання) – розділ 

етики, який розглядає проблеми належної поведінки та моральних обов’язків 

медичних працівників щодо хворого [61, с. 98]. 

Деонтологія як наука походить від слів грецького походження «deon» – 

«потрібне, належне» та «logos» – учення, тобто учення про належне [608]. 

Кібернетична деонтологія, виходячи з постулатів про співвідношення 

предметних і суб’єктних цінностей, не є вченням абсолютним і таким, що 

складається з усталених правил та стандартів. Лише у деяких професіях існують 

деонтологічні норми, принципи, кодекси (медична деонтологія та поліцейська 

деонтологія). 

Деонтологічні норми у сфері кібернетичних відносин – це певний стандарт, 

що характеризує приналежність людини до певної групи – користувачів і 

розробників, користувачів та розповсюджувачів кібернетичних технологій, 

користувачів певних соціальних мереж або мережевих ігор тощо. Зважаючи на 

поліструктурність кібернетичних відносин, їх постійну динаміку, кібернетична 

деонтологія закладатиме значний елемент стабільності, принаймні в принципових 

моментах етичної керованості даної системи – кіберетику. Незалежно від 

індивідуальних здібностей суб’єктів кібернетичних відносин деонтологічні норми 

надають їхній поведінці загальності, характерності, висуваючи універсальні вимоги 
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щодо неухильного дотримання кіберетики, належного ставлення до свого обов’язку 

щодо гідної поведінки в кіберпросторі, професійної честі. 

Кібернетична деонтологія – галузь інформаційної науки та навчальна 

дисципліна, що є узагальненою системою знань про внутрішній імператив 

морального обов’язку суб’єкта кібервідносин, в тому числі штучний інтелект, про 

кодекс їх професійної поведінки. Цей термін можна трактувати в двох значеннях: 1) 

у широкому – наука, що аналізує (поряд із моральними) професійні, психологічні, 

політичні, етичні та естетичні вимоги, котрі регламентують ставлення спеціаліста до 

клієнта і до своїх колег; 2) у вузькому – наука про застосування загальних норм 

моралі людиною і штучним інтелектом у специфічних умовах діяльності суб’єктів 

кібернетичних відносин. 

Кібернетична деонтологія має висвітлювати особливості належного виконання 

обов’язків суб’єктами кібернетичних відносин на різних рівнях реалізації державної 

кібербезпекової політики: від вироблення концепцій чи створення окремих 

кібернетичних продуктів до реалізації цієї політики, контролю за застосуванням 

кібернетичних технологій, зміцнення інформаційної ідентичності кібернетичними 

засобами, налагодження кібернетичної взаємодії між людиною та штучним 

інтелектом тощо.  

Глобалізація кіберсуспільства і формування глобальної інформаційної та 

кібернетичної цивілізації сприяли залученню до кібернетичної сфери усіх охочих. 

Якщо раніше сфера комп’ютерних технологій вважалася вузькопрофесійною і 

застосування комп’ютерів було прерогативою окремої групи спеціалістів, то нині 

проникнення інформаційно-комп’ютерних технологій у повсякденне життя досягло 

такого рівня, що і старі і малі використовують комп’ютери майже щодня, а 

більшість надскладних операцій, наприклад, у медичній, чи то у космічній; воєнній 

чи безпековій сферах вже не уявляється поза контекстом використання 

кібернетичних технологій. Більше того, окремі напрями життєдіяльності людини 

дедалі активніше починають освоювати роботи, штучний інтелект. 

Відтак, якщо взяти за приклад медичну сферу, або сферу фінансово-

економічної діяльності, то там більш-менш чітко визначене коло суб’єктів та 
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об’єктів відносин, через що можна виявити доволі прозору предметну сферу 

деонтологічних засад. Стосовно ж кібернетичної сфери, то її характерною 

особливістю є те, що до кола суспільних кібернетичних відносин завдяки розвитку 

кіберсуспільства належать не лише майже усі люди, а й штучний інтелект, роботи. 

Тож постає окрема потреба в уточненні суб’єктного складу кібернетичних 

правовідносин, адже в Законі України «Про інформацію» зазначено лише такі види 

суб’єктів: 1) фізичні особи; 2) юридичні особи; 3) об'єднання громадян; 4) суб'єкти 

владних повноважень. Даний перелік доцільно доповнити таким суб’єктом, як 

штучний інтелект. 

Окрема увага має бути приділена хакерам, які, формуючи власне мережеве 

суспільство, фактично презентують себе поза контекстом державного регулювання, 

в тому числі правового, а звідси, фактично та апріорі виступаючи суб’єктами 

кібернетичних правовідносин, вони в правовому полі де-юре відсутні [200]. Сюди 

можна зарахувати групи Анонімус, учасників мережі Wikileaks інших хакерських 

утворень, що не визнають над собою владу держави та норм права. В найближчому 

майбутньому реальну небезпеку становитимуть ті роботи та штучний інтелект, які 

також через механізми самоорганізації стануть хакерами і намагатимуться 

контролювати кіберпростір або, принаймні, сформувати керовані ними алгоритми 

управління. Тому в перспективі сформується ще й диференціації хакерів: біохакерів 

(людей) і кіборгхакерів (хакерів штучного інтелекту). Також можу прогнозувати в 

подальшому протидію між ними у форматі встановлення власних правил гри та 

відносин у кіберпросторі. Вочевидь: нині не можна, і навіть згубно ігнорувати 

тенденції розширення кола учасників кібернетичних відносин, відстоювати 

ортодоксальний підхід, за якого учасниками правових або соціальних відносин 

виступатиме лише людина. Очевидність впевненої ходи розвитку штучного 

інтелекту має спонукати нас до розуміння невідворотності даних тенденцій і чіткої 

та нагальної потреби в упередженому розробленні відповідної системи нормативно-

правових актів, що регулюватимуть суспільні кібернетичні відносини з урахуванням 

саме зазначених мною тенденцій. Таким чином штучний інтелект наперед буде 

позбавлений проактивного розвитку і подальшого домінування в соціальних 
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відносинах. Адже визнання рівності та прописування правил поведінки, в тому числі 

деонтологічних засад сприятиме попервах контрольованій участі штучного 

інтелекту в даних відносинах. 

Якщо ж цього не зробити і продовжувати тиражувати окремі положення 

застарілої теорії правовідносин, написаної ще за часів, коли не було ані Інтернету, 

ані смартфонів, то сформується небезпечна тенденція залишення штучного 

інтелекту поза кіберсуспільством. Разом із особами, що перебувають на маргінесі 

цивілізації і поза контекстом розвитку суспільства взагалі, сформується 

інтегрований змікшований маргінальний кластер. В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко та 

В. О. Кір’ян для позначення цих процесів увели в науковий обіг поняття 

інформаційний маргінал – особа, яка перебуває поза межами інформаційного 

суспільства, котра втратила свій інформаційний статус внаслідок унікальності 

власної соціокультурної ситуації, при переході до глобальної взаємодії в рамках 

інформаціонального капіталізму і неспроможності протистояти нав’язуванню та 

пристосуватися до якісно нової мережної архітектури інституційних структур 

інформаційного суспільства [403, с. 12]. 

Що ж до мого дослідження, то запропоную власне бачення поняття 

кібернетичного маргінала – особа або штучний інтелект, які перебувають поза 

контекстом регульованих нормами права кібервідносин (кібервідносини: не 

виникли, не змінилися і не припинилися), внаслідок чого вони не набули, або 

втратили, або не було юридично закріплено їх положення (кібернетичний статус) в 

кіберпросторі через унікальність власної соціокультурної та кіберментальної 

ситуації, при переході до глобальної кібервзаємодії в рамках спільного 

функціонування та розвитку в кіберпросторі, і відсутності правових можливостей та 

випливаючої внаслідок цього легітимної неспроможності протистояти нав’язуванню 

та пристосуватися до якісно нової архітектури мережевих структур 

кіберсуспільства.  

Людина – це біологічна категорія, що визначає належність живої істоти до 

людського роду за певними анатомічними особливостями та фізіологічними 

функціями. Основними рисами людини є: 1) розвиненість інстинктів, що забезпечує 
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можливість реалізації різних інтересів; 2) наявність мови як засобу спілкування та 

узгодження діяльності; 3) необхідність спілкування із собі подібними з метою 

досягнення компромісу інтересів; 4) чіткий розподіл праці у людському середовищі, 

що надає можливість досягти високого ступеня організованості відносин [774, с. 56]. 

Своєю чергою, штучний інтелект – суб’єкт кібернетичних соціальних 

відносин, що визначає його неналежність до людського роду, натомість схожість за 

певними анатомічними особливостями. Штучний інтелект передбачає використання 

ідеалізації та моделей, які спрощують розуміння інтелектуальної діяльності. 

Рисами штучного інтелекту є:  1) побудова на базі нейронних мереж, що 

уможливлює розпізнавати різноманітні образи, в тому числі емоції, а також 

формувати здатність до навчання, самонавчання та самоорганізації; 2) можливість 

спілкуватися та розуміти будь-яку мову світу, а також формувати власну кібермову 

для спілкування між іншими представниками власного виду; 3) необхідність 

спілкування із представниками людського роду, а також собі подібними з метою 

досягнення компромісу інтересів; 4) високий рівень самоорганізації і самонавчання, 

що надають можливість досягти високого ступеня організованості відносин. 

Тому переконаний, що кібернетична деонтологія охоплює не лише 

безпосередніх розробників кібернетичних та кібернетичних технологій, а й 

розробників, користувачів і розповсюджувачів, тобто людей та штучний інтелект, 

тож їх спільна діяльність має бути побудована на засадах деонтологічних норм та 

врегульована нормами права. 

Питання щодо формування кібернетичної деонтології в українській 

інформаційній науковій доктрині не порушувалися, а в рамках теорії 

інформаційного права найбільш ґрунтовна і послідовна, несуперечлива та 

розгорнута концепція деонтології надана в роботах українського вченого-правника 

Є. О. Гіди [112; 777; 113; 568; 107; 6; 118; 117; 116; 115; 114]. Тож узявши на 

озброєння метод екстраполяції, застосуємо розроблені Є. О. Гідою положення до 

мого дослідження.  

Одразу ж зазначу, що оскільки питання щодо формування кібернетичної 

деонтології системно не розглядалося, то це певним чином впливало і на 
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формування концепції кібернетичної деонтології, закладаючи імовірність похибки в 

певних положеннях через неможливість їх порівняння із думками інших 

дослідників, а також з практичною діяльністю у сфері кібернетичних відносин. 

Водночас сподіваюсь, що висунені мною положення отримають можливість 

розвинення до рівня самостійної та беззаперечної концепції. 

Отже, кібернетична деонтологія – наука, що вивчає сукупність 

інформаційно-правових, організаційно-управлінських, професійно-етичних і 

соціальних норм, принципів належної поведінки суб’єктів кібернетичних відносин 

при здійсненні ними діяльності у кіберпросторі. Зрозуміло, оскільки 

інформаційному праву нині притаманний характер, то й кібернетична деонтологія 

також матиме міжгалузевий характер, перебуваючи на стику таких наук: 

кібернетика, етика, інформаціологія, інформаційне право, адміністративне право, 

інформаційна політика, інформаційна безпека та соціологія.  

Зважаючи на визначення поліцейської деонтології, що його надав 

В. М. Кукушин [495, с. 540], під кібернетичною деонтологією можна розуміти 

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

кібернетичних відносин нормативно-орієнтуючого інституту, особливої системи 

норм (і кодексів) професійної поведінки суб’єктів кібернетичних відносин, 

історично заведених стандартів, заснованих на моральній аксіоматиці безпечного 

кібернетичного простору. 

Багатогранність інформаційного права і формування його різноманітних 

інститутів, про що в своїх роботах зазначають І. В. Арістова, А. І. Марущак, 

В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець також навертає нас до висновку, що кібернетичну 

деонтологію доцільно розглядати як міждисциплінарну науку, котра межує не лише 

з інформаційною етикою та соціологією моралі (суще), а передусім з інформаційним 

правом (належне). 

Отже, співвідношення категорій суще і належне надає можливість певним 

чином розширити горизонт розуміння деонтології і вийти на нові рубежі розуміння 

безпосередньо кібернетичної деонтології: адже у сфері кібернетичних відносин 

формується специфічне розуміння професійної діяльності, оскільки як будь-який 
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користувач, так і штучний інтелект згодом зможуть стати розробником шкідливого 

програмного забезпечення і зашкодити діяльності, наприклад, державних установ, 

або здійснювати кібершпигунство, кібертероризм та інші види кіберзлочинів, про 

що йтиметься нижче в роботі. Так само як і поведінка осіб та чат-ботів у соціальних 

мережах Instagram, Facebook є об’єктом пильної уваги правоохоронців, які реагують 

на прояви ксенофобії, расизму, тероризму, неофашизму та сепаратизму, 

розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до повалення державної влади, 

а також здійснюють хакінг, флудінг, тролінг, фейкінг, кібербуллінг.  

Отже, специфічність кібернетичних відносин, включення до даної сфери 

майже усіх членів як суспільства, так і штучний інтелект спричиняють розширення 

трактування змісту деонтології і зумовлюють, зберігаючи підвалини деонтології, 

розглядати її не лише в контексті дуалізму соціології та моралі, а й, передусім, 

інформаціології і державної кібербезпекової політики, інформаційного права. 

Відтак, у рамках кібернетичної деонтології, з урахуванням напрацювань із 

поліцейської деонтології [495, с. 543], доцільно виокремлювати такі аспекти:  

– як теорію морального та етичного обов’язку, належної чи морально 

обов’язкової поведінки суб’єктів кібернетичних відносин (людей та штучного 

інтелекту); 

– як галузь знань про виникнення, формування, розвиток і функціонування 

серед суб’єктів кібернетичних відносин особливої системи норм належної 

поведінки, загальновизнаних стандартів, що базуються на пріоритетності, та 

гарантування реалізації кібернетичних прав та свобод людини і громадянина, а 

також штучного інтелекту, їхніх законних кібернетичних інтересів та моральних 

принципів; 

– як 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 та кібернетичні цінності; 

– як наукову та навчальну дисципліну, яку слід викладати при підготовці 

кадрів із ІКТ, інформаційного права, адміністративного права, інформаційної 
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політики, інформаційної безпеки, державного управління при вихованні нової 

генерації кіберсуспільства, визначенні рівня кібернеосвіченості та реформованості. 

У більш абстрактному плані доходимо висновку: кібернетична деонтологія – 

моральний стрижень та основа розвитку безпечних кібернетичних відносин, 

дороговказ розвитку кіберсуспільства і мірило ефективності е-урядування, що 

утворюють розумний баланс між інтересами людей та штучного інтелекту.  

Певна дискусійність нашого розуміння кібернетичної деонтології пов’язана із 

тим, що засновники вчені-деонтологи наголошують на тому, що розглядати 

деонтологію лише як науку про правила чемності – величезна помилка, бо 

деонтологія орієнтована на проблеми регулювання професійної поведінки 

працівників безпосередньо під час виконання ними службових обов’язків.  

Зокрема професор Ю. І. Римаренко зазначав, що поліцейська деонтологія – це 

наука, яка вивчає всю сукупність соціальних, професійно-етичних та організаційно-

управлінських норм, принципів, належної поведінки працівників поліції при 

виконанні ними службових обов’язків (виділено мною. – Авт.), відповідної 

соціальної ролі та функцій [495, c. 541]. 

Натомість у роботах І. М. Сопілко під час аналізування основ інформаційної 

аксіології [719] було аргументовано, що полісистемність кібернетичних відносин 

спричиняє лабільність рольової участі в них суб’єктів. Їх конфігурація може мати 

транссистемний зміст між звичайним користувачем та професійним учасником 

кібернетичних відносин, який може спричинити ті чи інші дії та впливати на 

реалізацію кібернетичних прав, є дуже динамічною та нечіткою. Через величезне 

залучення людського потенціалу до кола даних відносин, виділяти окремо групу 

працівників, які зайняті безпосередньо чи то у створенні кібернетичних ресурсів, чи 

то у формуванні інформаційної інфраструктури тощо є недоцільним. І я схильний 

підтримати дану позицію, оскільки з часом майже не лишиться осіб не утягнених до 

кіберпростору, тому виділяти таку ознаку, як «службові обов’язки» є таким, що вже 

не відповідає сучасним реаліям сьогодення. 

Відтак, міждисциплінарний характер кібернетичної деонтології є 

онтологічним, і саме кібернетична аксіологія надає можливість зрозуміти дуалізм 
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належного і сущого в кібернетичній сфері, пов’язаність предметних та суб’єктних 

цінностей, чому також сприяє встановлення усіх факторів,  що чинять вплив на 

кібернетичну деонтологію [169, с. 171–196; 765].  

Відтак, резюмуємо, що кібернетична деонтологія вивчає як проблеми 

належної, моральнісної поведінки та діяльності суб’єктів кібернетичних відносин, 

так і соціальне регулювання професійної поведінки, особливості функціонування 

моральних норм та нормативно-орієнтуючих інститутів. 

 

2.2.2 Поняття, мета, завдання, об’єкти та предмет, завдання 

кібернетичної деонтології  

Зважаючи на пропоноване визначення Є. О. Гіди, з урахуванням контексту 

нашого дослідження, а також ґрунтуючись на висновках І. М. Сопілко стосовно 

засад інформаційної аксіології, під кібернетичною деонтологією слід розуміти 

міждисциплінарну науку, що вивчає стандарти належної поведінки суб’єктів 

кібернетичних відносин в кібернетичній сфері, які засновані на засадах 

кібернетичної аксіології, котра містить імперативні моральні, інформаційні та 

соціальні цінності особи, суспільства і держави, спрямовані на формування 

гарантованих державою в рамках реалізації державної кібербезпекової політики 

умов для реалізації законних кібернетичних прав і свобод людини та громадянина, 

штучним інтелектом, а також особливості реалізації цих стандартів в їх практичній 

діяльності. 

Мета кібернетичної деонтології – сформувати для суб’єктів кібернетичних 

відносин коректне та несуперечливе уявлення про інформаційні стандарти 

поведінки в кібернетичній сфері під час реалізації ними своїх прав і при виконанні 

обов’язків. Об’єктом кібернетичної деонтології виступають суспільні 

кібернетичні відносини. Предмет кібернетичної деонтології – реально 

функціонуюча система норм інформаційного законодавства, заснованих на 

постулатах кібернетичної аксіології, які виступають взірцем належної поведінки 

суб’єктів кібернетичних відносин і суб’єктними цінностями – сущим, формуючи 
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предметні цінності у вигляді належного – логічно несуперечливого та ефективного 

систематизованого кібернетичного законодавства. 

Стрижневим компонентом кібернетичної деонтології виступає її категорійно-

понятійний апарат – найбільш загальні поняття та категорії інформаційного та 

адміністративного права, права інформаційної політики, інформаціології, філософії, 

соціології, філософії права та теорії права, кібернетики.  

Зокрема використовуються такі поняття: кібернетична справедливість, 

кібернетична цінність, кібернетична рівність, честь, гідність, кібернетичний 

обов’язок, кіберкультура, кібермораль, кібермова, конотація кіберпростора, 

наративна семіотика кіберпростору, кіберморальність, кібернетика, скромність, 

професіоналізм, інформаційна чесність, інформаційна принциповість, об’єктивність, 

неупередженість, норма інформаційного права, інформаційна представленість, 

позитивний імідж, належна кібернетична поведінка, правомірна поведінка, 

інформаційно-правова відповідальність, кібернетична акмеологія, кібернетичний 

конфлікт, кібернетичний компроміс тощо. 

Основними завданнями кібернетичної деонтології є:  

– вивчення обумовлених інформаційною діяльністю проблем необхідної 

поведінки суб’єктів кібернетичних відносин, формування засадничих принципів, 

норм їхньої поведінки в різних системах відносин (інформаційно-психологічній, 

технічній, захисту інформації) з метою підвищення ефективності результатів 

інформаційної діяльності, підвищення координуючої ролі держави у регулюванні 

кібернетичних відносин, конкретної реалізації концепції е-урядування на основі 

дотримання деонтологічних норм; 

– виявлення несприятливих моральних та інших чинників, що знижують 

ефективність роботи окремих працівників або професійних мікрогруп через 

невиправдану напругу, що зумовлена недотриманням суб’єктами кібернетичних 

відносин загальнолюдських, макрогрупових або групових професійних норм чи 

кодексів поведінки у взаємовідносинах з об’єктами діяльності; 



 179 

– встановлення технічних чинників, котрі заважають унормуванню 

діяльності окремих мережевих спільнот, які можуть знехтувати деонтологічними 

нормами; 

– вивчення й оптимізація системи взаємовідносин у професійній групі між 

її окремими елементами (особистостями, групами, колегами, начальниками, 

підпорядкованими особами, штучним інтелектом); 

– організація інформаційної взаємодії як між представникам виду людей, 

так і між людьми та штучним інтелектом на засадах кібернетичної деонтології; 

– усунення шкідливих наслідків професійних помилок, відхилень від норм 

належної поведінки, запобігання фактам неповноцінної професійної діяльності; 

– запровадження та легітимація міжнародних норм кібернетичної 

деонтології, прогресивних принципів службової етики і правил у повсякденну 

діяльність і поведінку працівників ІТ-компаній, органів державної влади та 

штучного інтелекту, що виступають суб’єктами кібернетичних відносин і можуть 

реалізовувати державну кібербезпекову політику через запровадження наукових 

розроблень, створення науково-методичної бази, вивчення і творчого осмислення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду деонтологічної підготовки кадрів, їх 

професійного розвитку, ефективного розв’язання проблем роботи з персоналом 

[495, с. 546]. 

У цілому впровадження кібернетичної деонтології в практику 

кібернетичних відносин уможливить: 

– підвищити національну інформаційну конкурентоспроможність через 

розвинення людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах, 

розвиток яких без запровадження деонтологічних засад є малоймовірним, тобто 

йдеться про кібернетичні деонтологічні засади формування людського потенціалу; 

– підвищити якість життя через забезпечення реалізації інноваційних 

моделей економічного зростання, надання якісного доступу до послуг у сферах 

інформації, кіберосвіти, науки, охорони здоров’я, урядування та широкого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, тобто йдеться про 
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необхідність запровадження засад кібернетичної деонтології у сфері надання 

кібернетичних послуг; 

– створити нові робочі місця в інформаційній індустрії, розширити 

можливості населення, особливо в регіонах, щодо працевлаштування на 

інформаційному ринку – деонтологічні засади надання державою кібернетичних 

послуг громадянам, а також деонтологічні засади реалізації державою 

кібернетичної функції на регіональному рівні; 

– створити сучасну системно захищену інформаційну інфраструктуру та 

забезпечити умови для безпечного функціонування об’єктів національної критичної 

інфраструктури, у тому числі критичної інформаційної інфраструктури – 

кібернетичні деонтологічні засади діяльності із захисту інформації та технічного 

захисту; 

– сформувати ефективну національну систему кібербезпеки реалізації 

національних інтересів особи, суспільства і держави в кіберпросторі– деонтологічні 

засади безпекової діяльності в кібернетичній сфері; 

– створити належні організаційні та правові умови для керованого 

розвитку процесів медіатизації – інформаційні деонтологічні засади управління 

медіатизацією; 

– сприяти становленню відкритого демократичного кіберсуспільства, яке 

гарантуватиме дотримання конституційних кібернетичних прав громадян щодо 

участі у суспільному житті, ухваленні відповідних рішень органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування – кібернетичні деонтологічні засади 

діяльності органів державної влади. 

Проаналізовані напрями стосовно розвитку кібернетичних відносин 

уможливлюють побачити перекіс у бік аналізу ролі держави і визначення її ролі та 

місця у сфері кібернетичних відносин. Тому невипадково більшість із перелічених 

мною засад стосуються державних інституцій, натомість поза увагою залишаються 

інші суб’єкти кібернетичних відносин, яких стає дедалі більше, можна сказати, що 

їхня кількість зростає у геометричній прогресії [112; 669]. 
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Важливим дослідницьким етапом виступив аналіз виявлених людиною 

закономірностей формування кібернетичної деонтології – принципів, а також 

функцій кібернетичної деонтології [169, с. 186–194]. 

 

Висновки до другого розділу  

У рамках тектології в поєднанні із експоненційною та гіперболічною теоріями 

людського розвитку, за таких умов вочевидь формується цілісна картина про 

множинність альтернатив розвитку реального світу через надмірно швидкий 

розвиток кіберпростору та відносин у ньому. Формування кіберпростору ще навіть 

кілька років тому було ідентифіковано як певну наукову гіпотезу, оскільки він 

трактувався як окремий прояв інформаційного простору, і, відповідно, 

кібербезпекова політика не розглядалася контекстуально відірвано від 

інформаційної політики. Але РІС, трансформація його у суспільство знань, шалений 

розвиток суспільних відносин у кіберпросторі вияв теоретичну нездатність 

прогнозування розвитку кіберпростору на підставі застарілої та ортодоксальної 

наукової методології, яка не враховує сучасного складного багатоальтернативного 

світу і потребує адекватних як математичних, так і соціогуманітарних моделей 

пояснення напрямів та тенденцій прогнозування тих чи інших процесів. 

Таким чином, спроба регулювати існуючі кібервідносини – це завжди за 

фактом констатація минулого. Нині кіберпростір за своїм розвитком випереджає 

реальність, тому і намагання держави якимось чином регулювати дані процеси має 

будуватись на прогнозних моделях і сценарному підході, і не описувати нові явища 

за допомогою лише застарілих матриць на кшталт суб’єкт-об’єктних відносин. Саме 

тому дана робота і виконується в рамках адміністративного та інформаційного 

права, які є найбільш динамічними галузями права, відображаючи рухливість 

суспільних відносин, притаманну стрімкому розвитку суспільства. 

Наразі постає і нова наукова проблема: наукове передбачення розвитку як 

реального, так і кіберпростору і відповідно розгляд можливостей уведення до 

суб’єктів правових відносин кіборгів та штучний інтелект. Хочемо ми того чи 
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ні, але за кілька років роботизація багатьох сфер життєдіяльності призведе до 

формування, з одного боку, значної кількості безробітних і малозабезпечених, а з 

іншого – висуне не перший план необхідність розгляду штучного інтелекту як 

рівноправного учасника суспільних відносин. Звичайно, що це суперечить логіці 

нинішнього дня, але дана логіка будується лише на тих знаннях, які є сьогодні і не 

враховує майбутніх знань. Адже за нинішніх умов, суб’єктом соціальних відносин 

може виступати лише людина… Однак у тому і полягає сенс і гнучкість у 

розумінні тенденцій розвитку кіберпростору. 

Переконаний у тому, що штучний інтелект має розглядатися вже зараз як 

рівноправний учасник правовідносин і відповідно до цього мають бути прописані 

його правила співжиття з біологічною людиною (представниками нашого виду). За 

нашого випадку, 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 не за 

правилами і моделями, які намалювала собі людина, а за тими, як це змоделює і 

обґрунтує сам для себе штучний інтелект. 

Моє бачення і тверда наукова позиція стоїть на тому підґрунті, що наука і її 

цінність полягає у передбаченні і формуванні прогнозних моделей і сценаріїв 

розвитку різноманітних подій із відповідними механізмами реагування держави. За 

такого підходу ми не відстаємо, ми не реагуємо, а діємо проактивно, адже за даного 

випадку ми формуємо майбутнє і реальність і штучний інтелект приходить до нас у 

світ і буде функціонувати за нашими правилами. 

За іншого випадку – створення штучного кіберпростору призведе до можливої 

конкуренції кіборгів та людини через неефективність управління людиною тими чи 

іншими ресурсами. Звичайно, що людина дану конкуренцію програє, адже вона 

керується не завжди розумом, а й емоціями, уподобаннями, традиціями, 

національними та культурними звичаями тощо. А головне: людина втомлюється – 

навчатися, працювати, самовдосконалюватися. Чого не можна сказати про штучний 

інтелект. 
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У цілому слід констатувати, що кібернетика на даному етапі відкриває цілу 

низку непересічних можливостей для інтенсифікації тієї чи іншої професійної 

діяльності, для необмеженого розширення можливостей людського розуму та 

розвитку штучного інтелекту. Такі науки, як: нейробіоніка (наука на стику 

біологічної і технічної кібернетики, що досліджує закономірності використання 

моделей біологічних процесів в техніці), нейрокібернетика (наука, в рамках якої 

досліджуються закономірності моделювання процесів перероблення інформації в 

нервовій системі – від нейрона до організма в цілому) та біоінформатика стануть 

основою майбутнього знання коеволюції людини та штучного інтелекту. 

Аналіз робіт вищезазначених вчених, а також інших важливих для мого 

дослідження методологічних праць уможливлюють дійти висновку про 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 деонтологією слід розуміти як науку про зародження, 

формування, розвиток і функціонування діючого у сфері кібернетичних відносин 

нормативно-орієнтуючого інституту, особливої системи норм (і кодексів) 

професійної поведінки суб’єктів кібернетичних відносин, заведених стандартів, 

заснованих на моральній аксіоматиці безпечного інформаційного простору. 

У рамках кібернетичної деонтології 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 
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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 при 

вихованні нової генерації інформаційного суспільства, визначенні рівня 

інформаційної неосвіченості та реформованості. 

Кібернетична деонтологія виступає: 1) моральним стрижнем та основою 

розвитку безпечних кібернетичних відносин; 2) дороговказом РІС; 3) мірилом 

ефективності е-урядування. 

Отже, під кібернетичною деонтологією пропонується розуміти 

міждисциплінарну науку, що вивчає стандарти належної поведінки суб’єктів 

кібернетичних відносин в кібернетичній сфері, які засновані 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 та громадянина, а 

також особливості реалізації цих стандартів у практичній діяльності. 

За результатами дослідження, отриманими у цьому розділі, наявні такі 

публікації автора: 
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кібернетичної функції держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

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

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

С. 153–162. 
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Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 
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судами апеляційної адміністративної інстанцій у справах, пов’язаних із 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАГРОЗ КІБЕРБЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

 

 

3.1 Поняття та правовий зміст кіберзагроз 

 

Формування та ефективна реалізація державної політики у сфері кібербезпеки 

(далі – 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. 

В умовах глобалізації інформаційних процесів, їх інтеграції в різні сфери 

суспільного життя керівництво провідних держав світу посилює увагу створенню та 

удосконаленню ефективних систем як кіберзахисту, так і кібербезпеки об’єктів 

критичної інфраструктури від зовнішніх і внутрішніх загроз кібернетичного 

характеру. 

Зазначу, що в багатьох провідних країнах світу вже сформовано 

загальнодержавні (національні) системи кібернетичної безпеки – як найбільш 

оптимальні організаційно-функціональні структури, здатні в короткий проміжок 

часу акумулювати сили та засоби компетентних органів державної влади із 

залученням громадських структур для протидії кіберзагрозам різного характеру 

(кіберінциденти, кібератаки, кіберзлочини). 
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В Україні також здійснюється процес формування національної системи 

кібербезпеки. На це чітко вказано як в Стратегії кібербезпеки України, так і в Законі 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [638].  

Як складову такої системи варто розглядати єдину загальнодержавну систему 

протидії кіберзлочинності, пропозиції щодо створення якої ще у 2011 році 

доручалося розробити Кабінету Міністрів України за участю Служби безпеки 

України.  

На загал, інституційний ландшафт кібербезпеки можна позначити через 

організаційно-структурні та нормативно-правові зміни. 

До структурних змін належить створення: 

 Міністерства інформаційної політики України;  

 у складі Національної поліції – 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.) [638]; 

 ухвалення Стратегії кібербезпеки України [751]; 

 ухвалення Доктрини інформаційної безпеки України [178]; 

 ухвалення оновленої Стратегії національної безпеки України [752]; 
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 започаткування Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між 

РНБО України та Міжнародним секретаріатом НАТО, які мають у своєму складі 

сферу кібербезпеки [179].  

Проте недосконалість національного законодавства у сфері забезпечення 

кібербезпеки, несформованість реально діючої національної системи кібербезпеки 

значно підвищують ймовірність реалізації загроз, котрі негативно впливає на 

загальний рівень національної безпеки України [852]. Ці та інші фактори і 

обумовлюють необхідність дослідження правової природи загроз кібербезпеці. 

Окремі кластери проблематики кібербезпеки та кібербезпекової політики з 

урахуванням націобезпекознавчого підходу, а також на базі системного та 

міждисциплінарного підходів, спеціально-наукових методів інформаційного права 

вивчаються в рамках дослідження інформаційної політики представниками наукової 

школи доктора юридичних наук В.А.Ліпкана [611; 389; 405; 450; 28; 166; 217; 226; 

679; 413; 431; 748; 762; 837; 856]. 

Деякі окремі аспекти фрагментарних проблем кібернетичної безпеки та 

кібернетичних загроз у той чи інший спосіб досліджувались у наукових працях 

таких вітчизняних учених, як: І. В. Арістова [18; 19], В. С. Цимбалюк [828; 566; 829; 

832], І. В. Сопілко [715] та інших, проте питання правового регулювання 

безпосередньо правових відносин, що виникають у сфері кібербезпеки, зокрема 

формування ефективного механізму правового регулювання протидії загрозам у 

кібернетичній сфері на сучасному етапі є абсолютно новим, що й зумовлює потребу 

у його ґрунтовному дослідженні. 

Особливо слід зупинитись на тих загрозах, які існують у зв’язку із нині 

триваючою інформаційною війною в Україні, проявах кібертероризму, 

кібершпигунства, кіберзлочинності в цілому та діяльності хактивістів у світі. 

Окремо зазначу щодо використання праць таких науковців, як: В. В. Куцаєв, 

Є. О. Живило, С. П. Срібний, Ю. О. Черниш, Д. С. Мінін, В. П. Шеломенцев, 

Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. 
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Метою даного підрозділу є з’ясування правової природи загроз через 

визначення поняття та змісту кіберзагроз у широкому розумінні на сучасному етапі 

кібернетичної глобалізації. 

Кіберзагрози у сучасному суспільстві набирають значного масштабу 

розповсюдження. Відтепер успішна атака хакерів може знеструмити цілу область 

або країну, призвести до пограбування банку чи знищити успішну організацію. 

Наприклад, за різними оцінками, за 2015 рік з рахунків підприємств України зникло 

близько 100 млн грн. [96]. Більше того, вдала кібератака може дискредитувати 

напередодні виборів ту чи іншу політична партію і таким чином вплинути на 

результати виборів. Якщо раніше йшлося про втручання у вибори, наприклад 

Президента США у 2017 році, то зараз йдеться про формування за допомогою 

кібератак, або «зламу» пошти чи службових серверів тієї чи іншої партії суспільної 

думки. Таким чином, наявним стає застосування методологічного інструментарію 

стратегічних комунікацій.  

З метою проведення коректних та ефективних заходів щодо відвернення 

кіберзагроз та ліквідації їх негативних наслідків, передусім необхідним є їхня 

легітимація – вироблення та закріплення законодавчої дефініції, задля уникнення 

порізненості при застосуванні даної категорії, а також колізії з іншими нормативно-

правовими актами, та визначення їх змісту, уніфікованості правозастосовної 

практики. 

Проблема кібербезпеки не є притаманною окремим суспільствам, а становить 

специфічну, водночас глобальну проблему безпечного розвитку усього суспільства 

знань, тому максимальна ефективність державної кібербезпекової політики може 

бути забезпечена за умови, якщо міжнародні актори, приватні транснаціональні 

корпорації та асоціації, а також державні органи об’єднають свої зусилля. Причому 

актуальність визначення змісту поняття «кібербезпека» є важливим компонентом як 

для покращення ефективності взаємодії на міжнародному рівні, так і організації 

ефективної національної системи кібербезпеки. 

Відтак, для логічності дослідження були проаналізовані підходи до 

визначення даного поняття у нормативно-правових актах [24; 81; 638; 659; 750; ], а 
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потім з’ясовано, яким чином вчені та дослідники [82; 175; 395; 497; 611; 673; 679; 

737] підходять до формування поняття «кіберзагроза». 

Відтак, ґрунтуючись на аналізованих вище дефініціях поняття «кіберзагроза», 

[169, с. 203–210], а також зважаючи на легітимовані життєво важливі інтереси в 

інформаційній сфері [178; 631] запропоновано авторське розуміння поняття 

кіберзагроз – 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. 

Базуючись на даному визначенні, зауважу, що зміст, тобто сутність 

кіберзагроз становлять їх суб’єкти, тобто суб’єкти кібернетичних правовідносин, а 

об’єктом є безпосередньо суспільні відносини, що виникають, розвиваються і 

зникають в кіберпросторі. 

Розвиваючи далі ідею правової природи загроз у сфері кібербезпеки, зауважу, 

що існує залежність країни і в інформаційному, і смисловому вимірах [707; 582], 

тому можу говорити про наявність смислових війн.  

 

3.1.1 Смислові війни 

У даному контексті влучною є думка Д. Юрьєва, який зазначає, що 

суспільство, прагнучи до свободи для всіх і комфорту для більшості – проголосило 

права і свободи меншості точкою відліку для оцінки рівня прогресу людства. Але 

саме зараз – із настанням нового тисячоліття – націлений вище усіх бар’єрів і за усі 

можливі межі дух Заходу зіграв сам із собою злий жарт. Замість того, щоб увести 

людство від агресивної і жорсткої практики глобального насильства, західний 

«похід до свободи», зірвався на галоп. Оскільки сам захід є здатним на багато чого, 

він може усвідомлювати й розуміти, розуміти й переосмислювати, переосмислювати 

і докорінно змінювати парадигму. Але є одна річ, до чого Захід не здатний 

органічно: вчасно зупинятися. На сьогодні захист меншин перетворився на 
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тероризування більшості, а свобода і демократія – у найжорсткішу ідеократичну 

тиранію. Заборона на дискримінацію меншин трансформувалася на заохочення 

безладів та безчинств з їхнього боку. Беззаконня – яке, за логікою Західного світу, 

може зупинитися лише після остаточного вирішення усіх питань, що заважають 

меншості перетворитися на більшість [864]. 

На думку Г. Г. Почепцова, смислова війна являє собою використання чужих 

смислів. Саме тому, коли Україна відключила теленовини з Росії, це зовсім не 

означало, що вона зупинила дію квазірадянської моделі світу. Адже Україна 

призупинила (і то лише частково) інформаційний потік, натомість віртуальний потік 

у вигляді телесеріалів, концертів російських поп-зірок ніколи не припинявся. Це 

мало важливий ефект, оскільки українські солдати не могли стріляти в Криму в 

російських солдатів, розглядаючи та сприймаючи їх за своїх [582]. 

Я ще додав би, що за умови, коли країні не вистачає власних новин чи власних 

фільмів, то вона заповнює ці прогалини чужим продуктом. Україна цим створює 

живлюще підґрунтя для реалізації смислових війн [168]. Так само можу зазначити, 

що і Європа у 2014-2105 роках виявилася тимчасово нездатною протистояти навалі 

інформаційного бруду з Росії, сформувати ефективну систему інформаційної 

політики, включаючи механізми нейтралізації дезінформаційних та 

пропагандистських потоків з Росії. 

Нашу думку підтверджують у своєму дослідженні і фахівці НІСД [24, c. 107], 

зазначаючи, що не лише Україна, а й Європа та світ загалом виявилися неготовими 

до дій Росії, яка заперечує будь-які встановлені міжнародні правила поведінки 

держави. Неготовність охоплює весь спектр існування західної цивілізації: від 

свідомості пересічних громадян [199] до політичних процесів і процедур, 

необхідність дотримання яких використовується Росією для досягнення її 

зовнішньополітичних цілей. 

Інформаційні інтервенції становлять суттєву загрозу кібернетичній безпеці, 

оскільки остання є частиною національної безпеки, та може завдавати шкоди як 

державі в цілому, так і окремим фізичним особам. Створення дієвої системи 

забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів України чіткого 
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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. 

При цьому, вибір конкретних способів і засобів забезпечення кібернетичної 

безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, 

адекватних характеру і масштабам реальних та потенційних кібернетичних загроз 

життєво важливим інтересам особи, суспільства і держави [168]. 

 

3.1.2 Критичні об’єкти національної інформаційної інфраструктури 

Нині виокремлюють такі загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних 

ресурсів: уразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних 

ресурсів до кібератак; фізична і моральна застарілість системи охорони державної 

таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом [645]. 

Знову акцентую увагу на постійному використанні законодавцями терміна 

«критична інфраструктура» при відсутності його легітимації в Україні. Лише 9 

травня 2018 року із вступом в дію ЗУ «Про основні засади забезпечення 

кібернетичної безпеки України» даний термін набув своєї легітимації. Зокрема в п. 

16 ст. 1 визначено, що критично важливі об’єкти інфраструктури (далі – об’єкти 

критичної інфраструктури) – підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними 

процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та 

промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу 

або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан 

національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, 

заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей [638]. 

Вперше в офіційних документах термін «критична інфраструктура» з’явився 

у 2006 р. у тексті Рекомендацій парламентських слухань з питання  РІС , на жаль, 

без подальшого розвитку. В Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що 

змінюється» (2012 р.) цей термін згадувався при визначенні шляхів зміцнення 

енергетичної безпеки та напрямів забезпечення інформаційної безпеки. В новій 
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Стратегії національної безпеки України (2015 р.) термін «критична інфраструктура» 

використовується більш деталізовано. Вперше з-поміж «актуальних загроз 

національній безпеці» виокремлюються загрози критичній інфраструктурі, крім того 

окремо в підрозділі «Загрози кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів» 

згадується вразливість об’єктів критичної інфраструктури, державних 

інформаційних ресурсів до кібератак. Також вперше з-поміж «основних напрямів 

державної політики в сфері національної безпеки» названо забезпечення безпеки 

критичної інфраструктури та визначені пріоритети такого напряму. Відсутність 

визначення терміна «критична інфраструктура» в українському законодавстві, і як 

наслідок, відсутність переліку об’єктів, які слід віднести до неї, неодноразово 

створювали перешкоду для ефективного виконання першочергових безпекових 

завдань та відвернення кіберзагроз (авт.). 

Критична інфраструктура України – це системи та ресурси, фізичні чи 

віртуальні, що забезпечують функції та послуги, порушення яких призведе до 

найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності суспільства, соціально-

економічного розвитку країни та забезпечення національної безпеки [228, с. 14–15]. 

У цілому ж до об’єктів національної критичної інфраструктури, що 

потребують захисту від кібератак, необхідно віднести об’єкти, реалізація 

кібернетичних загроз щодо яких може призвести до настання таких наслідків, як 

надзвичайна ситуація; блокування роботи або руйнування стратегічно важливих для 

економіки та безпеки держави підприємств, систем життєзабезпечення та об’єктів 

підвищеної небезпеки; блокування роботи державних органів; блокування 

діяльності органів військового управління, Збройних Сил України в цілому, або 

втручання в автоматизовані системи керування зброєю; порушення безпечного 

функціонування банківської або фінансової системи держави; розголошення 

державної таємниці; масові заворушення [852].  

Тобто кіберзагрози не можна обмежувати якоюсь однією сферою 

життєдіяльності і найчастіше, настання певних наслідків може спричинити інші. 

Проте кіберзагрози недоцільно обмежувати дією лише в кіберпросторі, адже 
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наслідки можуть мати свій прояв і в реальному світі, тобто йдеться про ланцюгову 

реакцію. 

Україна має швидко, надійно та ефективно реагувати на будь-які кіберзагрози, 

що неможливо без інтегрування та чіткої взаємодії всіх наявних ресурсів суб’єктів 

кібербезпеки. На засіданні Національного Центру кібербезпеки були розглянуті 

заходи щодо удосконалення системи зберігання, передачі та обробки даних 

державних реєстрів і баз даних із застосуванням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Окрему увагу було приділено розбудові інтегрованої захищеної системи 

державних реєстрів, баз даних та дата-центрів для обробки та резервного 

збереження інформації і відомостей державних електронних інформаційних 

ресурсів. Підготовка відповідних фахівців для державних суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки визначена актуальним питанням і така підготовка повинна відбуватись 

як в Україні, так і за її межами «відповідно до актуальних завдань, що стоять перед 

державою на цьому важливому напрямку» [799]. 

Яскравим прикладом необхідності кіберзахисту об’єктів критичної 

інфраструктури є кібератаки в Ірані. Зокрема, 6 липня 2016 року в Ірані на 

нафтохімічному заводі Bou-Ali-Sina Petrochemical Company відбулась пожежа (на її 

ліквідацію пішло 3 дні, а як наслідок над містом Бендер-Махшехр з’явилась 

токсична хмара). 8 липня 2016 року відбувся вибух газопроводу компанії Marun Oil 

and Gas Production Company (загинула одна людина). 29 липня цього ж року 

відбулась пожежа в компанії Bisotoon в місті Керманшах (вдалося локалізувати 

лише два дні потому). Вища рада Ірану з питань кібербезпеки не виключає, що всі ці 

інциденти безпосередньо пов’язані із продуманими кібератаками [87].  

Усі ці інциденти (принаймні, крім іранського випадку) так чи інакше можна 

пов’язати із інтересами США. Щодо Ірану, то виникають сумніви про те, в чиїх 

інтересах було б призупинення іранських газових та нафтових потужностей – 

традиційно США непокоїть, передусім, ядерна програма Ірану. Водночас вихід 

Ірану з під санкцій та поновлення в якості гравця на міжнародному ринку 

енергоносіїв передусім створює нові проблеми для Російської Федерації. Якщо ці 
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атаки були справді здійсненні російськими спецслужбами і дійсно були саме 

хакерськими атаками, то варто враховувати, що реальні спроможності російських 

спецслужб в атаках на об’єкти критичної інфраструктури значно серйозніші, ніж це 

прийнято вважати [187].
 

Отже, чинниками, які зумовлюють створення комплексної системи захисту 

критичної інфраструктури від кібернетичних загроз в Україні, є: кількісне та якісне 

зростання кіберзагроз, їх масштабів прояву, а також тяжкості наслідків від їх 

реалізації; поява нових вразливостей у процесі технологічного розвитку 

інформаційно- телекомунікаційних систем; неспроможність ринкових механізмів 

гарантувати захист від кіберзагроз; збільшення взаємозалежності елементів 

інфраструктури, внаслідок чого порушення нормального функціонування одних 

секторів критичної інфраструктури викликає проблеми в інших [576, с. 96]. 

Відповідно, основними етапами формування системи захисту 

національної інфраструктури від кіберзагроз є: 1) визначення основних понять та 

їх нормативне закріплення; 2) визначення критеріїв віднесення об’єктів до критично 

важливих; 3) укладання переліку таких об’єктів; 4) оцінка ризиків безпеки 

(здійснювалася або централізовано, або галузевими міністерствами відповідно до 

єдиної методики, розробленої науковими установами на замовлення державних 

органів); 5) планування заходів безпеки на основі результатів оцінювання ризиків із 

метою оптимізації витрат [576, с. 96]. 

Аналіз законодавства у сфері кібербезпеки, а також організаційних заходів, 

спрямованих на розбудову ефективної національної системи кібербезпеки, а також 

систем кіберзахисту провідних країн світу свідчить, що ключові світові гравці 

вдосконалюють власні можливості з кіберзахисту відповідно до трансформації 

сучасних кіберзагроз. Останнім часом фіксується суттєва зміна форм, суб’єктів і 

наслідків реалізації основних загроз кібербезпеці держав. Так, кібератаки стають 

дедалі більш комплексними та складними, їх наслідки становлять загрозу всій 

системі національних інтересів, а їхніми організаторами або замовниками дедалі 

частіше виявляються спецслужби іноземних держав чи терористські організації. 
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Потреба реалізації ефективних заходів із протидії сучасним кіберзагрозам на 

національному рівні призводить до збільшення ролі в системах кібербезпеки країн 

спеціальних служб та правоохоронних органів, що мають контррозвідувальні 

функції і виконують завдання із протидії протиправній діяльності спецслужб 

іноземних держав та тероризму. Аналізуючи системи кібербезпеки провідних країн 

світу можна висновувати, 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 і кібермогутності України.  

Так, на сьогоднішній день понад 50 країн світу мають стратегії кібербезпеки (в 

Україні подібною є Стратегія національної безпеки України, Стратегія кібербезпеки 

України, Доктрина інформаційної безпеки України (Авт.), які визначають ключові 

поняття кібербезпекової сфери, кіберзагрози, основні принципи побудови 

безпечного кіберпростору, напрями реалізації державної політики у сфері 

кібербезпеки, наголошують на важливій ролі державно-приватного партнерства та 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Окремої уваги заслуговує аналіз реальних кіберзагроз [517; 613; 672; 675; 686; 

696; 735; 757; 803; 871], які мали місце в Україні та світі, який зроблено в моїй 

монографії [169, с. 218–221].  

Зважаючи на викладене, враховуючи складність загроз, непросту їх структуру 

та правову природу, наступним етапом мого дослідження виступає їх класифікація і 

легітимація у нормативно-правових актах України. 
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3.2 Класифікація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-правових 

актах України  

 

Як я вже зазначав, важливість кіберпростору для життя сучасного суспільства 

є очевидною, зважаючи не лише на такі показники, як кількість користувачів мережі 

Інтернет та динаміка їх збільшення, але й поступове проникнення його у решту сфер 

людського життя. Наразі використання мережевих можливостей та технологій стає 

дедалі очевидним не лише для реалізації кібербезпекової політики, а й взагалі 

національної безпеки України. Якщо у світі сьогодні ще зберігається примарний 

стратегічний баланс у сфері звичайних озброєнь та зброї масового знищення, то 

питання паритету в кіберпросторі залишається відкритим, а якщо бути відвертим, то 

паритету вже не існує. Тому заклики Цукерберга до створення єдиного кіберсоціуму 

без кордонів та зайвих обмежень, виглядає нічим іншим, як нео- або 

кіберкомунізмом [660]. 

Підтвердженням цього є активність спеціальних підрозділів окремих держав, 

громадських і терористських організацій, яка націлена на використання 

кіберпростору для досягнення різноманітних соціально-політичних, фінансово-

економічних, інформаційних та військових цілей. Промовистими свідченнями 

важливості мережевих технологій є також так звані кольорові революції, події 

«арабської весни» та численні інспіровані ззвоні кризи, що відбувалися у багатьох 

країнах світу [840, с. 241]. 

Коли йдеться про кiбербезпеку, традиційно намагаються підкреслити нові, 

специфiчнi загрози, що характернi для сучасного стану розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй i рiвня впровадження їх у повсякденне життя. Тому 

актуальним науковим завданням поряд із визначенням поняття «кіберзагроза», що 

було зроблено мною вище, є вивчення їх класифікації та відповідної легітимації у 

нормативно-правових актах (далі – НПА), чому власно і присвячений поданий 

нижче матеріал. 

Питання кібернетичної безпеки вже поступово стають предметом дослідження 

українських учених. Проте звертають на нього увагу, передусім, фахівці з 
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національної безпеки та представники юридичної науки. Зокрема звертають на себе 

увагу роботи наукової школи В. А. Ліпкана [611; 395; 381; 398; 679; 680]. Окрім 

доцільно виділити надбання окремих дослідників, таких як: В. А. Лахно [361], 

В. М. Панченко [576] та ін. Вагому джерельну базу становлять аналітичні доповіді 

НІСД [183; 184; 187]. Також виділю і низку власних публікацій, в яких 

аналізувалися із прив’язкою до системного контексту окремі кіберзагрози [170; 174; 

173; 175; 169; 171]. 

Але в цілому зазначу, що здебільшого наукова увага до окремих фрагментів 

питань класифікації кіберзагроз помітна або на рівні окремих наукових статей, або 

на рівні монографічних досліджень, де кібернетична безпека не виступає основним 

предметом розгляду. Проте, відмічу що на даний момент в Україні з юридичних 

наук не захищено жодної дисертації, незважаючи на нагальність наукового вивчення 

даної проблеми. 

Ефективність функціонування сучасних систем та технологій виявлення 

кібератак (кіберзагроз. – Авт.) істотно залежить від оперативності та достовірності 

моніторингової інформації про активність кіберзлочинців на попередніх стадіях 

реалізації атак на інформаційні ресурси, зокрема й критично важливі. Як показав 

проведений мною аналіз світового досвіду, на сьогодні найбільш ефективним 

методологічним підходом до побудови інноваційних інтелектуальних 

моніторингових систем кібернападів є шлях створення ієрархічних багаторівневих 

структур розпізнавання кібератак (кіберзагроз. – Авт.) на початкових стадіях їх 

реалізації. При цьому ієрархічний підхід дає змогу розв’язувати складні задачі 

управління процесом захисту інформації від кібератак в розподілених критично 

важливих інформаційних системах як послідовність локальних задач, 

скоординованих між собою [361, с. 18]. 

Стрімке впровадження інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності 

суспільства, глобалізація інформаційних відносин викликали занепокоєність станом 

кібернетичної безпеки об’єктів критичної, в тому числі інформаційної 

інфраструктури й у світового співтовариства. Про актуальність цієї проблеми для 

України свідчить рішення Ради національної безпеки і оборони України ще від 
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17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози національній безпеці України у 

2011 році», де одним із пріоритетних завдань визначено побудову єдиної 

загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності, що має забезпечити захист 

критичної інфраструктури. Адже, на сьогодні законодавством України встановлено 

лише окремі об’єкти соціально-економічної сфери, надзвичайні події на яких 

можуть призвести до суспільно небезпечних наслідків, водночас як єдиний порядок 

ідентифікації та класифікації об’єктів критичної інфраструктури не розроблено. 

Нормативно невизначеною залишається низка основоположних термінів у сфері 

захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз, зокрема і поняття «критичної 

інфраструктури». Потребує наукового обґрунтування механізм організації 

діяльності та взаємодії державних органів і приватних структур у процесі захисту 

критичної інфраструктури [576, с. 91]. 

Усі види кіберзагроз виникали і поширювалися з розвитком Інтернету, через 

що сам факт кіберзагострення є наслідком стратегічного тренду використання 

кіберпростору для проникнення в суспільне, політичне та економічне життя будь-

якої соціальної системи суспільства. Також плюралістичність підходів до 

забезпечення міжнародної безпеки, відсутність детермінації між проголошеними 

заходами безпеки і тими, що реально вживаються в разі небезпеки формують умови 

для хаотизації безпекових механізмів, неможливості передбачення настання 

очікуваного рівня безпеки. Відтак, актуалізація кіберзагроз виступає своєрідною 

відповіддю в кіберпросторі не нездатність суб’єктів безпеки забезпечити безпеку в 

реальному просторі. 

Більше того, гібридна війна Росії проти України і відповідний їй гібридний 

метод, безпосередньо пов’язаний із використанням не лише оборонних та захисних, 

а й передусім наступальних дій в кіберпросторі, сприяє формування стійких 

алгоритмів впливу не лише на життя окремої людини, а й на політичну систему в 

цілому, збільшує елементи ентропії та хаосу не лише в кіберпросторі, а й в 

реальному просторі. Саме тому формування нової концепції кібербезпекової 

політики, яка має носити проактивний, превентивний, активний та наступальний 
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характер виступає важливим не лише теоретичним, а й нагальним практичним 

завданням, від вирішення якого залежатиме подальша доля нації. 

З метою збереження логіки дослідження, для кореляції моїх гіпотез із 

науковим аналізом викладу результати свого дослідження щодо кіберзагроз, 

очевидний стан реалізації, а також перспективи розвитку яких, власне, і визначають 

контекст дій інституціональної структури щодо реалізації національних інтересів у 

кібербезпековій сфері.  

Проведений мною догматико-юридичний аналіз НПА у сфері кібербезпеки 

уможливив виділити джерела кібернетичних загроз [750]: 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. 

Акцентую увагу і на тому, що зростає загроза використання проти інтересів 

України кібернетичних засобів як зсередини держави, так і з-за меж її кордонів. 

Такою ж реальною є загроза використання української інформаційної 

інфраструктури як «транзитного майданчика» для приховування атаки на 

інформаційні ресурси третьої сторони, що може розцінюватись провідними 

країнами як дії держави з відповідними наслідками політичного, економічного, 

правового, а в перспективі, не виключено, і воєнного характеру [332]. 

Відповідно, безпосередньо до самих загроз належить: розвідувально-

підривна діяльність іноземних спецслужб у кіберпросторі; широка, подекуди 

домінуюча, присутність в інформаційній інфраструктурі України організацій, груп, 

осіб, які прямо чи опосередковано пов’язані з Російською Федерацією; 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення 

терористичних актів, зокрема шляхом порушення штатних режимів роботи 

автоматизованих систем керування технологічними процесами на об’єктах 

критичної інфраструктури; політично вмотивована діяльність у кіберпросторі у 
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вигляді атак на урядові та приватні веб-сайти в мережі Інтернет; новітні технології, 

що використовуються для вчинення кіберзлочинів. 

Як зазначено у Проекті Стратегії забезпечення кібернетичної безпеки України 

[750], то основними видами кіберзагроз (загроз у сфері кібернетичної безпеки) є: 

кіберзлочинність; кібертероризм; кібершпигунство; кібервійна. 

На мій погляд, даний перелік з урахуванням офіційного уведення в науковий і 

правовий обіг терміна «гібридна війна», доцільно доповнити ще й такою загрозою як 

гібридна війна. Це може розглядатися елементом наукової новизни і бути віднесено 

до рубрики дістало подальшого розвитку. 

Враховуючи різні наукові підходи до визначення безпеки, під кібернетичною 

безпекою будемо розуміти діяльність органів державної влади і недержавних 

організацій щодо створення сприятливих умов з реалізації життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, в тому числі через 

формування механізму управління зовнішніми та внутрішніми загрозами, 

пов’язаними з використанням кіберпростору або його ресурсів, за якого в державі 

забезпечуються гарантовані умови для реалізації державної інформаційної політики.  

Водночас кібернетичну безпеку слід розглядати як складову інформаційної 

безпеки [853]. Кібернетична безпека охоплює лише ту частину інформаційної сфери, 

в якій для обробки інформації застосовуються інформаційно-телекомунікаційні 

системи. Акцентую увагу й на існуванні проекту Закону України «Про кібернетичну 

безпеку України», в якому кібернетична безпека (кібербезпека) визначена як стан 

захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави в кіберпросторі [657]. 

А в Проекті Стратегії забезпечення кібернетичної безпеки України 

кібернетична безпека (кібербезпека) визначена як стан захищеності критичних 

об’єктів національної інформаційної інфраструктури та окремих її складових, за 

якого забезпечується їх стале функціонування і розвиток, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація кібернетичних загроз в інтересах людини, суспільства, 

держави [750; 751]. 
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Відповідно до положень Доктрини інформаційної безпеки України, 

інформаційна (кібернетична) складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним із 

найважливіших елементів забезпечення національної безпеки. Інформаційна безпека 

розглядається і як невід’ємна складова кожної зі сфер національної безпеки, і як 

важлива самостійна сфера забезпечення національної безпеки.  

Експертами було сформульовано перелік загроз, які визначили нашу країну 

однією з найгарячіших точок на кібермапі світу [858, с. 83]: неоновлення 

програмного забезпечення і використання піратських копій програмного 

забезпечення; поширеним способом кіберзлочинності було спекулювання на темі 

політичної ситуації в Україні та розсилка листів зі скаргами на нелегку долю від 

імені дівчат з Росії та України; п’яте місце у світі (перше місце в Європі) Україна 

посіла за рівнем ризиків зіткнення із веб-загрозами, що поширюються через 

Інтернет; посіла третю сходинку переліку країн з найбільшим ризиком зараження 

через Інтернет та дев’яту сходинку рейтингу країн з найбільшим ризиком зараження 

мобільними зловредами та ризиком зіткнення з локальними загрозами; було 

визначено велику кількість спрацьовування антивірусу на програми-вимагачі і 

шифрувальники – шкідливі програми, мета яких заблокувати пристрій або браузер 

або зашифрувати файли користувача; серед жертв Turla – однієї з найскладніших 

кібершпигунських піратських програм, яка діє вже понад 8 років, були виявлені 

комп’ютери українських чиновників; в Україні спостерігається високий рівень 

кіберзлочинів, що мешкають на її території. 

Загалом основними загрозами кібернетичній безпеці України є: використання 

кіберпростору у воєнних цілях, створення іншими державами кібервійськ, 

кіберпідрозділів у традиційних родах військ; розроблення іноземними державами 

нових видів зброї кібернетичного характеру; існування в інших країнах планів 

наступальних та розвідувальних військових операцій у кіберпросторі; освоєння 

іноземними спеціальними службами методів розвідувально-підривної діяльності у 

кіберпросторі, методів маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою 

кіберпростору; можливість втягування України у збройні конфлікти чи 

протистояння з іншими державами через використання національного сегмента 
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кіберпростору; спроби втручання у внутрішні справи держави (інформаційна 

інтервенція – Авт.) з використанням соціальних мереж, поширення у національному 

сегменті кіберпростору культу насильства, жорстокості, порнографії; активізація 

проявів кібертероризму; поширення кіберзлочинності; критична залежність 

національної інформаційної інфраструктури від іноземних виробників 

високотехнологічної продукції, поширення фактів включення у програмно-технічні 

засоби прихованих шкідливих функцій; зростання ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру через зниження рівня захищеності 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави [133; 191; 657; 751]. 

Здійснений догматико-юридичний аналіз НПА у сфері кібербезпеки 

уможливлює виділити 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, в тому числі 

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 транспорту та 

енергозабезпечення, державних органів, які гарантують безпеку, оборону, захист від 

надзвичайних ситуацій. 

У цілому ж в законодавстві виділено окремо такі групи загроз: 

кіберзлочинність, кібертероризм, кібершпигунство, кібервійна, в тмоу числі 

інформаційні інтервенції, гібридна війна. Зважаючи на важливість даних питань, 

вони окремо і більш детально будуть розглянуті нижче в роботі. 

Також акцентую увагу на тому, що розроблення та провадження технологій 

блокчейн, неконтрольоване застосування штучного інтелекту, а також формування 

ринку криптовалюти – також можуть розглядатися як загроза кібербезпеці України. 

Воднораз, це – предмет окремих наукових досліджень. Отже, логічним 



 204 

продовженням мого дослідження в рамках з’ясування правової природи кіберзагроз 

стане більш детальний аналіз перелічених вище видів загроз. 

 

 

3.3 Види загроз кібербезпеці України 

 

3.3.1 Кіберзлочинність 

Нині кіберзлочинність актуальна проблема, з якою стикнулися всі країни у 

ХХІ столітті, і яка перманентно експоненційно збільшується як за своїми 

масштабами, так і за рівнем спричиненої шкоди. Незважаючи на комплекс заходів, 

які вживаються окремими фізичними та юридичними особами, а також державою, 

кіберзлочинці успішно продовжують свою діяльність у кіберпросторі. У зв’язку із 

цим, нині важливо переглянути усі існуючі заходи та активно розробляти нові, що 

принесуть більшої користі та сформують надійну систему реалізації національних 

інтересів в кібернетичному просторі через формування надійного механізму 

профілактики та кіберзлочинності.  

При написанні були використані напрацювання різних науковців, зокрема це 

В. А. Ліпкан [611], О.О. Тихомиров [783], О. М. Пфо [665], В. Шеломенцев [850], 

Н. Мiщук [502], С. І. Марків [452], Ю. Бельський [35] та інші.  

Передусім зауважу, що термін «кіберзлочинність» у національних офіційних 

нормативно-правових документах донедавна не був визначений, попри те, що таки 

вживався в окремих нормативно-правових актах, що регулюють суспільні відносини 

в кіберпросторі. Водночас саме поняття стало закріпилося в лексиконі 

правоохоронних органів розвинених держав світу. Під ним зазвичай розуміється вид 

злочинності у сфері комп’ютерної інформації і телекомунікацій, незаконний обіг 

радіоелектронних і спеціальних технічних засобів, поширення неліцензійного 

програмного забезпечення для ЕОМ, а також деякі інші види злочинності. У п.9 ст. 1 

ЗУ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» кіберзлочинність 

визначено як сукупність кіберзлочинів. 
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Своєю чергою, поняття кіберзлочину (комп’ютерного злочину) визначено, як 

суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, 

відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну 

відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України 

[638]. 

Зазначу, що масштаби кіберзлочинності як транснаціонального явища, 

зумовлюють численні проблеми практичного та наукового характеру, розв’язання 

яких може забезпечити нівелювання негативного впливу та мінімізацію темпів та 

форм його розвитку. 

Нині, в умовах ведення гібридної війни РФ проти нашої держави, 

кіберзлочинність становить для України серйознішу небезпеку, ніж 5 років тому. 

Однак в рамках наукових досліджень не спостерігається адекватної наукової 

рефлексії на зазначені питання. Незважаючи на окремі розрізнені зусилля 

правоохоронних органів, які спрямовані на боротьбу з окремими кіберзлочинами, їх 

кількість, на жаль, не зменшується, а, навпаки, постійно збільшується. Причина, 

одна з багатьох, на мій погляд, криється в тому, що проголошене завдання щодо 

створення національної системи кібербезпеки в реальному житті не реалізовано. 

У 2008 році в десятці найнебезпечніших загроз, визначених фахівцями, були 

мережі ботів – «цілеспрямовані» атаки на урядові сайти, приватні підприємства та 

кінцевих користувачів. А в 2013 році згідно з прогнозом фахівців McAfee на перший 

план вийшли загрози, пов’язані з використанням мобільного доступу в Мережу. 

Злочинність у кіберпросторі – одна з найгостріших проблем, з якою зіткнулося 

міжнародне співтовариство протягом останніх десятиліть у зв’язку з розвитком 

інформаційних технологій [286]. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

запроваджуються і розвиваються набагато швидше, ніж законодавчі та 

правоохоронні органи можуть адекватно реагувати на їх збільшення. 

Термін «кіберзлочинність» часто вживається поряд з терміном «комп`ютерна 

злочинність», причому нерідко ці поняття використовуються як синоніми. Справді, 

ці терміни дуже близькі за змістом, проте, не синонімічні. Поняття 

«кіберзлочинність» (в англомовному варіанті – cybercrime) ширше ніж 
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«комп`ютерна злочинність» (computer crime), і більш точно відображає природу 

такого явища, як злочинність в інформаційному просторі. 

Так, Оксфордський тлумачний словник визначає префікс «cyber» як 

компонент складного слова. Його значення – що належить до інформаційних 

технологій, мережі Інтернет, віртуальної реальності. Практично таке саме 

визначення надає Кембриджський словник. Отже, «cybercrime» – це злочинність, 

пов’язана як із використанням комп`ютерів, так і з використанням інформаційних 

технологій і глобальних мереж. Водночас термін «computer crime» в основному 

стосується злочинів, які скоєні щодо комп’ютерів або комп’ютерних даних.  

Ідея поділу термінів «кіберзлочинність» і «комп`ютерна злочинність» й 

використання саме першого терміна закріплена в міжнародному праві. Рада Європи 

в листопаді 2001 року ухвалила Конвенцію про кіберзлочинність, вживши саме 

термін «cybercrime», а не «computer crime» [609]. В даний же час офіційне 

визначення кіберзлочинності на міжнародному рівні відсутнє. 

Хоча аналіз національного законодавства України, що регулює суспільні 

інформаційні відносини, дозволяє стверджувати, що наша держава вживає певні 

необхідні заходи, спрямовані на профілактику та протидію комп’ютерної 

злочинності. Прикладом може служити Указ Президента від 31 липня 2000 року 

«Про заходи розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Internet та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», а також Розділ 

16 «Злочини у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж» чинного 

Кримінального кодексу України. Але цього виявляється замало для подолання 

кіберзлочинності в нашій державі. 

Тому однією з проблем, на яких доцільно акцентувати увагу, є проблема 

понятійно-категорійного апарату, зокрема зясування сутності термінів: 

«кіберзлочинність», «кіберзлочини». 

Для формулювання авторського узагальненого розуміння терміна 

«кіберзлочинність» використаю наявні доктринальні та законодавчі дефініції. 

Отже, під «кіберзлочинністю» пропонується розуміти: 
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 незаконні дії, які здійснюються людьми, що використовують 

інформаційні технології для злочинних цілей [665, с. 33], дане визначення є доволі 

абстрактним та незрозумілим. А також використання терміна «людина» в 

юридичних науках є неприйнятним, тим більше у даній дефініції. Оскільки людина 

– це, перш за все, жива істота, але не всі люди мають можливість використання 

інформаційних технологій. Більше того, кіборгізація суспільних відносин, подальше 

розповсюдження ботів створює умови для вчинення ними тих чи інших 

протиправних дій; 

 протиправне втручання в роботу кібернетичних систем, основною 

управляючою ланкою яких є комп’ютер (наприклад, спотворення інформації про 

стан об’єкта в каналі зворотного зв’язку, спотворення керуючого сигналу й каналу 

зв’язку, використання шкідливого програмного забезпечення тощо), створення та 

використання в злочинних цілях певної кібернетичної (комп’ютерної) системи, 

використання в злочинних цілях існуючих кібернетичних (комп’ютерних) систем 

(наприклад комп’ютерних чи телекомунікаційних мереж у шахрайстві, вимаганні 

тощо) [705, с. 85], дана дефініція може бути взята за приклад при ухвалі відповідних 

нормативно-правових актів; 

 злочини, які вчиняються за допомогою або через комп’ютерні системи 

чи пов’язані саме з комп’ютерними системами, тобто із сукупністю пристроїв, із 

яких один чи більше у відповідності до певної програми виконують автоматичну 

обробку даних [653]; 

 злочини у сфері комп’ютерної інформації [850, с. 89], тобто при 

використанні текстової, графічної чи будь-якої іншої інформації (даних), яка існує в 

електронному вигляді, зберігається на відповідних носіях і може створюватись, 

змінюватись чи використовуватись за допомогою АЕОМ; 

 передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння, 

що полягає у протиправному використанні інформаційних та комунікаційних 

технологій, відповідальність за яке встановлена законодавством про кримінальну 

відповідальність [750]; 
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 сукупність злочинів, що вчинюються у віртуальному просторі за 

допомогою комп’ютерних систем або шляхом використання комп’ютерних мереж та 

інших засобів доступу до віртуального простору, в межах комп’ютерних мереж, а 

також проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних 

[121, с 267]; 

 злочинність у кібернетичному (віртуальному) просторі – просторі 

комп’ютерно-телекомунікаційних мереж [611, с. 190]. 

 Конвенція «Про кіберзлочинність» також не надає визначення поняття 

«кіберзлочинність». Водночас в її преамбулі зазначено, що Конвенція є необхідною 

для зупинення дій, спрямованих проти конфіденційності, цілісності і доступності 

комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних даних, а також зловживання такими 

системами, мережами і даними, шляхом встановлення кримінальної 

відповідальності за таку поведінку, необхідною для зупинення дій, спрямованих 

проти конфіденційності, цілісності і доступності комп’ютерних систем, мереж і 

комп’ютерних даних, а також зловживання такими системами, мережами і даними, 

шляхом встановлення кримінальної відповідальності за таку поведінку, як це 

описано у Конвенції, надання повноважень, достатніх для ефективної боротьби з 

такими кримінальними правопорушеннями шляхом сприяння їхньому виявленню, 

розслідуванню та переслідуванню, як на внутрішньодержавному, так і на 

міжнародному рівнях, і укладення домовленостей щодо швидкого і надійного 

міжнародного співробітництва [322].  

Злочини із використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій стають дедалі поширенішою практикою в житті українських громадян. 

При чому новітні технології застосовуються не лише для скоєння традиційних видів 

злочинів, а й нових, характерних, передусім, для розвинутого інформаційного 

суспільства. Найбільше увага злочинців зосереджена на спробах порушення роботи 

або несанкціонованого використання можливостей інформаційних систем 

державного, кредитно-банківського, комунального, оборонного, виробничого 

секторів. Усе ще актуальною залишаються проблеми боротьби із дитячою 

порнографією та порушеннями авторських та суміжних прав [750].  
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Акцентую увагу на таких ознаках кіберзлочинності: 

1. Ці злочини вчиняються у віртуальному просторі або в межах 

комп’ютерних мереж. Кіберпростір – це модульований за допомогою комп’ютера 

кібернетичний простір, в якому містяться дані про осіб, факти, явища, процеси, 

представлені в математичному, символьному чи іншому вигляді. Ці відомості 

знаходяться в процесі руху по локальних і глобальних комп’ютерних мережах, 

зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного або віртуального пристрою, спеціально 

призначених для їх зберігання, переробки та передачі. 

2. Кіберзлочини вчиняються за допомогою комп’ютерних систем або через 

використання комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до кіберпростору, а 

також проти комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних даних. 

Таким чином, електронно-обчислювана техніка може виступати як засобом 

вчинення злочину, так і предметом злочину [121, с. 126]. 

Отже, в цьому контексті кіберзлочинність – це дії, а саме: незаконний доступ; 

нелегальне перехоплення; втручання у дані або у систему; зловживання пристроям; 

шахрайство; правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією; порушення 

авторських і суміжних прав; правопорушення, спрямовані проти конфіденційності, 

цілісності і доступності комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних даних, а також 

зловживання такими системами, мережами і даними, що тягнуть кримінальну 

відповідальність [609; 610]. 

Резюмуючи вищезазначене, акцентую увагу на тому, що, перш за все, засобом 

для здійснення кіберзлочину є не лише комп’ютер, а будь-який електронний або 

цифровий засіб, який має вихід у кіберпростір, комп’ютерні мережі чи комп’ютерні 

системи. З кримінально-правової точки зору він характеризується прямим 

злочинним наміром, майже виключається можливість недбалості. Також суб’єктом 

виступає осудна фізична особа. Даний вид злочину спрямований на порушення 

діяльності інформаційних та комп’ютерних систем, порушення авторських і 

суміжних прав, незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 

виготовлення та ін. 
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Наслідки кіберзлочинності зачіпають не лише інтереси окремих осіб, що стали 

жертвами, а й компанії, організації, уряди і суспільство в цілому. Кіберзлочини 

найчастіше ставлять під загрозу життєво важливу як інформаційну, так і взагалі 

критичну інфраструктуру, яка в багатьох країнах не контролюється публічним 

сектором, і такі злочини можуть вчиняти дестабілізуючий вплив на всі верстви 

суспільства. Таким чином стверджую: кіберзлочинність виступає загрозою 

національній безпеці в кібернетичній сфері. 

Своює чергою, термін «кіберзлочин», яким зараз у наукових колах прийнято 

позначати специфічні види злочинів, віднесених до кібернетичної сфери, набув на 

пострадянському просторі доволі широкого вжитку, не маючи сформованого 

загальновизнаного юридичного наповнення. Залишається не вирішеною проблема 

не тільки встановлення співвідношення «кіберзлочину» з такими правовими 

категоріями, як «комп’ютерний злочин», «злочин у сфері комп’ютерної інформації», 

«злочин у сфері використання комп’ютерів», «злочин у сфері використання 

інформаційних технологій», або із законодавчим в Україні поняттям «злочин у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку», а й концептуального визначення 

місця «кіберзлочину» в системі протиправних діянь, передбачених національним 

законодавством: як окремого виду цих діянь, як специфічної форми їх скоєння, як 

того й іншого. Все це ставить під великий сумнів доцільність і можливість 

нормативного визначення кіберзлочину і впровадження його як окремого виду 

злочинів кримінальним правом [783, с. 189]. 

Проаналізувавши теоретичні та практичні дослідження в галузі визначення 

поняття кіберзлочину, можна висновувати, що серед сучасних українських 

науковців немає єдиного підходу до визначення поняття кіберзлочину. Причому 

підходи доволі суттєво відрізняються, що може бути причиною неправильного 

трактування, а це, своєю чергою, може призвести до неправильної кваліфікації 

злочинних дій, що створить проблеми не лише на теоретичному, а й на практичному 

рівнях. 
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Кіберзлочини поділяють на види залежно від об`єкта, від предмета посягання, 

залежно від способів вчинення і тощо. Найбільш поширена класифікація 

кіберзлочинів на даний час ґрунтується на структурі Конвенції Ради Європи про 

кіберзлочинність. Ця класифікація виступає «еталоном», оскільки наявні 

міжнародні та регіональні документи, а також наукова практика, використовують 

саме цей поділ: 1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та 

доступності комп’ютерних даних і систем: незаконний доступ – навмисний доступ 

до цілої комп’ютерної системи або її частини без права на це з метою отримання 

комп’ютерних даних або з іншою недобросовісною метою; втручання в дані, 

навмисне пошкодження, знищення, погіршення, зміни або приховування 

комп’ютерної інформації без права на це; втручання в систему – навмисне серйозне 

перешкоджання функціонуванню комп’ютерної системи шляхом введення, передачі, 

пошкодження, знищення, погіршення, заміни або приховування комп’ютерних 

даних без права на це; зловживання пристроями, а саме їх виготовлення, продаж, 

придбання для використання, розповсюдження або надання для використання іншим 

чином; 2) правопорушення, пов’язані з комп’ютерами; 3) правопорушення, пов’язані 

зі змістом; 4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних 

прав [322]; 5) акти расизму та ксенофобії, вчинені за допомогою комп`ютерних 

мереж [177]. 

 Серед основних видів кіберзлочинності виділяють поширення шкідливих 

програм, злам паролів, крадіжку номерів кредитних карт і інших банківських 

реквізитів, а також поширення протиправної інформації через Інтернет [665, с. 33]. 

За об’єктом посягання виділяються такі групи кіберзлочинів: злочини проти 

конфіденційності, цілісності та доступності комп`ютерних даних і комп`ютерних 

мереж, економічні комп`ютерні злочини, комп`ютерні злочини проти особистих 

прав і недоторканності приватної сфери, комп`ютерні злочини проти суспільних і 

державних інтересів. Проте варто відзначити, що багато кіберзлочинів зазіхають 

відразу на декілька об`єктів. Ще одна категорія злочинів, яка не включена окремо в 

Конвенцію Ради Європи (отримала поширення після прийняття Конвенції) – identity 
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theft, крадіжка, передача і використання персональних даних з метою вчинення 

злочинів [502, с. 173]. 

На сьогодні розповсюдженою є класифікація кіберзлочинів за характером дій 

на: агресивні – кібертероризм, погроза фізичної розправи (наприклад, передана 

через електронну пошту), кіберпереслідування, кіберсталкінг (протиправне 

сексуальне домагання та переслідування іншої особи через Інтернет), дитяча 

порнографія (створення порнографічних матеріалів, виготовлених із зображенням 

дітей, розповсюдження цих матеріалів, отримання доступу до них), кібербуллінг; 

неагресивні – кіберкрадіжка, кібервандалізм, кібершахрайство, кібершпигунство, 

розповсюдження спаму та вірусних програм [121, с. 156]. 

Водночас, з урахуванням мотивації злочинців, кіберзлочини представляється 

можливим умовно поділити на такі категорії: кібершахрайство з метою заволодіння 

коштами; кібершахрайство з метою заволодіння інформацією (для власного 

користування або для подальшого продажу); втручання в роботу інформаційних 

систем з метою отримання доступу до автоматизованих систем управління (для 

навмисного пошкодження за винагороду або для нанесення шкоди конкурентам); 

інші злочини [665, с. 34]. 

За таких умов кіберзлочинність становить кримінально карані винні дії, 

відповідальність за які передбачена кримінальним законодавством, і які полягають у 

несанкціонованому проникненні в роботу комп’ютерних мереж, комп’ютерних 

систем та програм, інформаційних баз даних, в тому числі персональних з метою 

видозміни комп’ютерних та інформаційних даних. При цьому комп’ютер виступає в 

якості предмета злочину, а інформаційна безпека об’єкта [665, с. 33]. Варто 

зауважити, що об’єктом кіберзлочинів є персональні дані, банківські рахунки, 

паролі та інша особиста інформація як фізичних осіб, так і бізнесу та державного 

сектора. Кіберзлочинність є загрозою не тільки на національному, а й на 

глобальному рівні. Найпоширенішими видами кіберзлочинів є також: кардинг, 

фішинг, вішинг, онлайн-шахрайство, пітратство, кард-шарінг, соціальна інженерія, 

молвер, протиправний контент, рефайлінг та ін. [452]. 
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Цікавою і ґрунтовною є думка фахівця з інформаційної тематики В.Бутузова, 

який надав власний вичерпний перелік ознак кіберзлочинів: 1) ознакою віднесення 

певних злочинів у сфері високих інформаційних технологій до комп’ютерних є 

знаряддя вчинення злочину – комп’ютерна техніка. Причому об’єктом посягання є 

суспільні відносини у сфері автоматизованої обробки інформації; 2) ознакою 

віднесення злочинів у сфері високих інформаційних технологій до кіберзлочинів є 

специфічне середовище вчинення злочинів – кіберпростір (середовище 

комп’ютерних систем та мереж). Причому об’єктом злочинного посягання можуть 

бути відносини будь-якої галузі людської діяльності, що мають свій прояв у 

кіберпросторі.  

Поза це дослідник посилається на перелік протиправних діянь, які передбачені 

в Конвенції та Додатковому протоколі до неї. На його думку, тільки діяння із цього 

переліку можуть бути віднесені до кіберзлочинів [70, с. 119]. 

Відсутність законодавчо закріплених визначень породжує на теоретичному 

рівні певні дискусії. Нині нормативно-правове регулювання кіберзлочинності не 

відповідає сучасному розвитку інформаційних та кібернетичних технологій, що 

загострює проблему кіберзлочинності, перетворюючи її на реальну загрозу 

національній безпеці України. Щодо фізичних осіб, то кіберзлочинність пов’язана із 

використанням піратського програмного забезпечення: зловмисники можуть 

отримати доступ до персональних даних користувача з подальшим їх 

використанням не в інтересах даної особи. Піратство також створює надзвичайно 

сприятливі умови для виникнення та розвитку кіберзлочинності. 

В Україні до кіберзлочинів включають порушення авторського права і 

суміжних прав, шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними 

картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх 

виготовлення; ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, 

незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю [452].  
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Терміни, які вживаються в Конвенції та додатковому протоколі до неї, так і не 

знайшли свого визначення у вітчизняному законодавстві. Так, у Законі України 

«Про основи національної безпеки України» згадуються терміни «комп’ютерна 

злочинність» та «комп’ютерний тероризм», проте Закон не надає визначення цим 

поняттям, також ці визначення відсутні в інших нормативних актах. Не визначено й 

поняття «комп’ютерний тероризм» (кібертероризм) у Законі України «Про боротьбу 

з тероризмом», а питання, які можуть охоплюватися цим поняттям, частково 

викладені як складова поняття «технологічний тероризм» [35, с. 414]. 

Слід зазначити, що в «Доктрині інформаційної безпеки України» згадувалися 

поняття «комп’ютерна злочинність» та «комп’ютерний тероризм», а також питання 

захисту інформації від «кібернетичних атак». Проте в жодному із перелічених актів 

так і не було надано визначення цих понять. 

9 травня 2018 року, коли вступить в дію Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібернетичної безпеки», будуть легітимовані такі поняття, як: 

кіберзлочинність – сукупність кіберзлочинів; кіберзлочин (комп’ютерний злочин) 

– суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, 

відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну 

відповідальність, та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України 

[638]. 

Відзначу, що частина цих деліктів передбачена в якості злочинів у КК України 

у Розділі XVІ «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку». Поряд із 

цим суспільні відносини в даній сфері регулюються низкою підзаконних 

нормативно-правових актів. 

 В Указі Президента України Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 4 березня 2016 р. «Про Концепцію розвитку сектора безпеки і 

оборони України» від 14 березня 2016 р. неодноразово вживаються поняття 

«кіберзлочин», «кіберзлочинність», «кіберзагроза», «кібербезпека», 

«кібершпигунство» та інші, однак не надається визначення жодному з цих понять. 
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 4 червня 2013 року був зареєстрований проект закону «Про 

кібернетичну безпеку України», однак в ньому також не міститься визначення 

поняття «кіберзлочинність» чи «кіберзлочин». Пізніше, у проекті закону «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» № 2126а, зареєстрованому 

19.06.2015 р., під кіберзлочином визначають суспільно небезпечне винне діяння у 

кіберпросторі, передбачене законодавством України про кримінальну 

відповідальність, а під кіберзлочинністю – сукупність кіберзлочинів. Через майже 2 

роки в Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

було закріплено визначення даних понять у цій редакції. 

Для боротьби з кіберзлочинністю у складі Національної поліції утворено 

кіберполіцію як її структурний підрозділ , що спеціалізується на попередженні, 

виявленні, припиненні та розкритті кримінальних правопорушень, механізмів 

підготовки, вчинення або приховування яких, передбачає використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), телекомунікаційних та комп’ютерних 

інтернет-мереж і систем [4], а також окремим завданням варто виділити боротьбу із 

кібертероризмом. 

Нині питання кіберзлочинності є надзвичайно актуальним на державному 

рівні. Найчастіше кіберзлочини посягають на об’єкти критичної інфраструктури, в 

тому числі інформаційної інфраструктури: енергетичні об’єкти, транспорт та 

банківський сектор. Саме тому на рівні держави потребує розроблення відповідна 

Концепція безпеки об’єктів критичної інфраструктури. 

Наступною загрозою, яку проаналізовано мною, виступає кібершпигунство. 

 

3.3.2 Кібершпигунство 

Кіберпростір докорінно трансформував глобальний світ, чітко поділивши не 

лише реальність і віртуальність, а й інформаційний простір від власне 

кібернетичного. Кіберпростір трансформував наш світогляд, водночас, 

забезпечуючи майже півпланети значною мірою доступ до інформації, до 

комунікації, до нових економічних можливостей. Водночас відкритість Інтернету 

обумовила виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Поряд із 



 216 

інцидентами природного походження зростає кількість та потужність кібератак, 

вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб.  

Передумовою до виникнення такого поняття, як «кібершпигунство» є не 

лише збільшення випадків нелегального втручання в персональні системи, а також 

перехоплення інформації кримінальними структурами та терористськими 

організаціями, а й системний, цілеспрямований вплив державних або 

квазідержавних структур на державні системи, критичну інфраструктуру, хід 

виборів або навіть конституційний лад.  

Найбільш разючим прикладом є офіційний звіт 6 січня 2017 року трьох 

американських спецслужб – Федерального бюро розслідувань, Центрального 

розвідувального управління та Агентства з національної безпеки, які розсекретили 

та оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. 

Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, 

включно з президентом Росії Путіним, особисто причетно до кампанії з незаконного 

впливу на хід президентських виборів у США. "Ми оцінюємо, що президент 

Володимир Путін віддав наказ щодо кампанії, спрямованої на президентські вибори 

в США. Метою Росії було підірвати публічну довіру до демократичного процесу в 

США, очернити (кандидата в президенти) Клінтон, зашкодити її шансам на обрання 

та потенціальне президентство. Ми також оцінюємо, що президент Путін надав 

чітку перевагу Трампу. Ми (всі три розвідувальних органи) маємо високий ступінь 

впевненості щодо цих суджень», – йдеться у звіті [874]. 

Однак є й інші інтерпретації даних фактів. Зокрема, що за атакою стоїть 

Агентство національної безпеки США, а сама атака − форма помсти з боку 

спецслужби Х. Клінтон за використання нею своєї поштової скриньки для передачі 

листів та документів з грифом «таємно». Інша версія – провина ФБР (принаймні є 

відомості, що співробітники ФБР знали про факт зламу, однак не повідомили про це 

членів Національного комітету Демократичної партії США, а на прохання даного 

комітету до ФБР допомогти з внутрішнім розслідуванням останні відповіли 

відмовою) [811; 86]. 
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Активізація дій РФ проти США в кіберпросторі обумовлена значним 

масивом подій, які мають антиросійське спрямування і які можуть бути пов’язані із 

активною кібердіяльністю США та пов’язаними із американськими спецслужбами 

хакерських структур. Зокрема, Symantec [881] та Лабораторія Касперського [879] 

заявили про викриття потужного хакерського угруповання Strider, яке 

спеціалізувалось на кібершпигунстві. За даними антивірусних компаній 

угруповання діяло щонайменше з 2011 року і за цей час здійснювало спрямовані 

акції проти цілей у Росії, Китаї, Швеції та Бельгії. Компанії роблять висновок, що 

оскільки хакери з Strider здатні створювати власні складні інструменти зламу та 

залишатись невидимими для дій правоохоронців та фахівців з комп’ютерної безпеки 

майже 5 років, то не виключено, що вони можуть працювати на уряд якоїсь 

держави. А зважаючи на держави – цілі дій цього угруповання, найвірогідніше 

йдеться про США [187]. 

Розвиток та вдосконалення заходів кримінально-правової охорони державної 

таємниці (секретної інформації) передбачає ґрунтовне дослідження та 

вдосконалення диспозиції відповідних норм Кримінального кодексу України, 

зокрема й шпигунства та введення в нього такої нової правової категорії, як 

«кібершпигунство». При цьому важливими аспектами є: врахування сучасних 

суспільнополітичних змін у законодавчому регулюванні обігу секретної інформації, 

максимальна конкретизація та уніфікація понятійно-категорійного апарату, що 

застосовується в диспозиції норми, а також дотримання усталених принципів 

законодавчої техніки та використання зарубіжної практики, норм та доктрин. Ці та 

інші фактори і обумовлюють актуальність звернення мною уваги до проблем 

правових основ протидії «кібершпигунству». 

У рамках обговорення та визначення концептуальних засад кібербезпекової 

політики країни наріжним каменем постає питання удосконалення існуючого 

категорійно-понятійного апарату з метою подальшої його операціоналізації. У 

літературі сформувався певний «ряд» напрямів тлумачення поняття «кібербезпека», 

який відображає різноманітні аспекти інформаційної політики, військової політики, 

міжнародного права, критичних інформаційних структур, інформаційно-
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комунікаційних технологій та комп’ютерних мереж. При цьому спостерігається 

зміщення формулювань у різних нормативних документах, пропозиція нових, які, 

почасти, суперечать попереднім або просто їх дублюють. 

Фактично, за влучним виразом В. А. Ліпкана, відбувся безпекоренесанс, адже 

зараз безпека посідає чільне місце не лише в найбільш важливих, а практично в усіх 

сферах життєдіяльності: інформаційній, кібернетичній, геополітичній, 

геоекономічній, сфері стратегічних комунікацій, соціо-гуманітарній, науково-

технологічній, технічній та ін. Дане поняття постійно трансформується, 

доповнюється та оновлюється. Нині, в умовах катастрофічного збільшення значення 

Інтернету та використання електронної інформації, однією з визначальних 

складових як інформаційної політики, так і політики у сфері стратегічних 

комунікацій стає кібербезпека.  

Тут є кілька рівнів проблем і рішень: від приватного, пов’язаного із захистом 

громадян і конкретної людини до державного та наддержавного, де вирішуються 

проблеми глобальної та національної безпеки, гібридних та інформаційних війн. І 

завдання це комплексне, оскільки вимагає дій у трьох просторах: стратегічному – 

системно-концептуальному формуванні засад державної політики; тактичному – 

формуванні методології вирішення комплексу проблем у певній сфері 

життєдіяльності; оперативному – методологічному розв’язанні конкретних проблем, 

конкретних ситуацій, реагуванні на конкретні інциденти. 

При цьому системні кроки повинні бути випереджувальними – вони 

визначають засади державної політики в усіх сферах життєдіяльності на тривалу 

перспективу. 

В Україні робота з підвищення рівня кібербезпеки поки що на початковому 

етапі: станом на січень 2018 року затверджено Стратегію кібербезпеки України 

метою якої є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави; положення про 

Національний координаційний центр кібербезпеки, який є робочим органом РНБО 

України та прийнято план Заходів на 2016 р. по реалізації Стратегії кібербезпеки. 

Також 5 жовтня 2017 року підписано Президентом України Закон України «Про 
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основні засади забезпечення кібербезпеки України», який вступить у дію 9 травня 

2018 року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що питання 

збирання секретної інформації як форми кібершпигунства не досліджувалося на 

достатньому рівні і розглядалося науковцями переважно у межах загальної 

кримінально-правової характеристики шпигунства, зокрема його об’єктивної 

сторони, або ж дослідження проблем кібербезпеки в цілому. Тому в даному 

підрозділі використано наукові здобутки вчених із різних сфер. Окремо виділю 

роботи наукової школи В. А. Ліпкана [379; 404; 388; 392; 405; 389; 398; 403; 611; 

406; 450; 451; 679; 761; 855].  

Також відзначу поодинокі публікації таких авторів, як: Д. С. Мінін [497], 

М. М. Чеховська [841], В. М. Шлапаченко [859], О. О. Черноног [839]. 

Метою підрозділу є визначення поняття та змісту кібершпигунства. 

Основними завданнями, виконанню яких присвячено даний розділ, є такі: 

1) сформулювати авторське розуміння поняття «кібершпигунство»; 2) визначити 

його об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону та його предмет; 

3) надати певні пропозиції щодо підвищення ефективності правового регулювання 

даного системного явища. 

Нині в Україні особливої гостроти набуває проблема інформаційної безпеки і 

комп’ютерної злочинності, тоді як розвиток правової бази і судова практика не 

задовольняють вимогам реального життя, особливо в частині захисту 

інформаційних прав. При цьому мають місце комп’ютерні злочини – протиправні 

діяння, при яких інформаційно-обчислювальні системи стають предметом або 

знаряддям здійснення злочинних посягань. Практично всі відомі світовій практиці 

види цих злочинів (комп’ютерне шахрайство, комп’ютерний саботаж, 

комп’ютерний шпіонаж, крадіжки програм) реєструються вже і в Україні. 

1 вересня 2001 року набув чинності Кримінальний кодекс України, який 

містить розділ XVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж». Ним вперше закріплюються 

визначення і юридичні моделі існуючих суспільно-небезпечних діянь в цій сфері, 
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хоча методичних рекомендацій з їх розслідування поки що немає, а судова практика 

незначна. 

Однак слід зазначити, що ані закони самі по собі, ані лише організаційно-

технічні заходи не здатні системно захистити інформаційні системи від злочинних 

посягань, тому державі в законодавчій і правозастосовній практиці слід адекватно 

не лише реагувати на існування суспільно небезпечних посягань у сфері 

інформатизації, як це вже зроблено у сфері програмно-апаратних заходів захисту, а 

й формувати адекватну реаліям і прогнозованим напрямам розвитку тих чи інших 

тенденцій в кібернетичній сфері напрями державної кібербезпекової політики. 

Аналіз ухвалених документів і виступів представників влади на тему 

кібербезпеки уможливлює зазначити, що при розв’язанні цієї проблеми реально 

існує три види загроз:  

 загрози правовій безпеці у кібернетичній сфері – замість 

структурованої системи нормативно-правового регулювання у сфері кібербезпеки в 

українській практиці існує ряд декларативних документів, не узгоджених між 

собою, не об’єднаних спільними засадами і метою документів;  

 мілітаризація кібербезпеки – зважаючи на гібридну війну, переміщення 

протистояння у кібернетичну сферу військовий аспект кібербезпеки безпідставно 

набуває домінуючого значення. Про це, зокрема зауважують і автори першої 

монографії з гібридної війни, вказуючи: «Поява нових форм ведення війни 

розширила спектр викликів, що відтепер включає, на додачу до традиційних загроз, 

також іррегулярні, терористичні і дезорганізаційні загрози (disruptive threats), 

пов’язані із застосуванням новітніх технологій і розрахованих на неочікуваний 

руйнівний ефект (кібербезпека, використання соціальних мереж тощо)» [688, с. 33]; 

 загроза обмеження прав і свобод людини під гаслом реалізації 

кібербезпекової політики – під гаслом боротьби за права людини і підвищення 

рівня безпеки можуть бути прийняті обмежувальні і каральні заходи, які суттєво 

ускладнять і без того непросте життя не тільки учасників відповідних ринків, а й 

простих користувачів [238]. При чому я хочу відмітити таку тенденцію: кожного 

разу, коли йдеться про боротьбу або протидію найбільш небезпечним загрозам (так 
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свого часу було із тероризмом, потім із відмиванням коштів, здобутих злочинним 

шляхом, потім у протидії наркотрафіку, а зараз при реалізації кібербезпекової 

політики), то держава зберігає тенденції до застосування реактивних заходів, 

нехтуючи активними, вжиттям превентивних заходів для формування умов і 

реалізації відповідних національних інтересів. 

Останніми роками дедалі більшу занепокоєність уряду України та провідних 

країн світу викликає збільшення та поширення фактів кібершпигунства та 

формування у кіберпросторі шпигунських мереж. Зокрема автори монографії 

«Світова гібридна війна: український фронт», дещо некоректно звужуючи контекст 

шпигунства лише з діяльністю розвідувальних органів, слушно солідаризуються із 

нашою позицією, вказуючи на негативний характер формування глобального 

інформаційного простору: «Крім помітних позитивів, глобальний інформаційний 

простір пов’язаний з цілою низкою не менш помітних негативів, оскільки цей 

простір використовують найрізноманітнішого ґатунку злочинні угрупування, 

екстремісти, радикали, терористи тощо. Звичайно, глобальний інформаційний 

простір є ареною гострої змагальності розвідувальних («шпигунських») мереж» 

[688, с. 119]. 

Так, у тогорічному докладі керівника Управління національної контррозвідки 

США звинувачуються: 1) Росія у зборі інформації; 2) Китай безпосередньо у 

промисловому та економічному шпигунстві, що здійснюється за допомогою 

комп’ютерних технологій [324].  

Також у спільній заяві директора Офісу національної розвідки Джеймса 

Клеппера, заступника міністра оборони США з питань розвідки Марселя Леттра і 

керівника Агентства національної безпеки, командувача кіберкомандування США 

Майклом Роджерсом відзначено: «Росія є повномасштабним актором у 

кіберпросторі, який створює головну загрозу уряду США, військовій, 

дипломатичній, комерційній, іншій критично важливій інфраструктурі та ключовим 

мережам постачання послуг через її високорозвинену наступальну кіберпрограму, 

застосування складних тактик, техніки та процедур… Російські хакерські операції 
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були націлені на урядові організації, критично важливу інфраструктуру, експертні 

установи, університети, політичні організації та корпорації " [672]. 

Звичайно, що кібершпигунство не з’явилося зненацька, тому має власну 

історію як явище. Так, в історичному ракурсі можна згадати про такі прояви 

кібершпигунства.  

У 1999 році була викрита надскладна щодо реалізації, тривала (понад три 

роки) операція з кібершпигунства проти наукових, військових, енергетичних 

державних і недержавних установ у Сполучених Штатах Америки. Розпочате за 

фактом шпигунства розслідування ФБР отримало назву англ. Moonlight Maze (укр. 

лабіринт у місячному сяйві). Попри те, що офіційно винних у атаці не було названо, 

вважається, що за шпигунством стояли спецслужби Російської Федерації, за 

сприяння комп’ютерних центрів Російської академії наук.  

У 2008 році інформаційні системи Центрального Командування Збройних 

сил США (CENTCOM) були вражені хробаком Agent.btz (комп’ютерним вірусом). 

За твердженнями експертів, метою атаки було викрадення важливої інформації – на 

той час тривали війни в Іраку та Афганістані. Проведена для подолання зламу 

операція отримала назву англ. Buckshot Yankee; було створене Кіберкомандування 

США (USCYBERCOM). 

У 2015 році була виявлена атака на Офіс управління кадрами, що 

розпочалась у березні 2014 року. Було викрадено особисту інформацію близько  

21,5 млн осіб, переважно федеральних працівників, зокрема інформацію про 

перевірки на доступ до таємної інформації. Американські посадовці назвали її 

найбільшою атакою в історії Сполучених Штатів. У 2015 році була виявлена 

кібератака на інформаційну систему Бундестагу; серед інших вірусом був вражений 

комп’ютер федерального канцлера Німеччини Анґели Меркель. Відповідальність за 

атаку дослідники покладають на російське угруповання кіберзлочинців: англ. Sofacy 

Group (також відоме як англ. Pawn storm), яких вважають пов’язаними з 

російськими спецслужбами. Це саме угруповання намагалось зламати інформаційні 

системи Ради безпеки Нідерландів (нід. Onderzoeksraad), аби отримати доступ до 

інформації про перебіг розслідування збиття літака рейсу MH17.  
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А вже в травні 2016-го відбулась спроба фішингової атаки на поштові 

системи Християнсько-демократичного союзу – політичної партії Ангели Меркель 

[583]. 31 липня 2016 року кандидат у Президенти США Гіларі Клінтон заявила про 

злам комп’ютерів комітетів партії хакерами російських спецслужб. 2 вересня 

2016 року було заявлено про злам комп’ютерної системи у Всесвітньому 

антидопінговому агентстві. Листопад 2016 року – серйозна кібератака на ОБСЄ. 

Хакери могли отримати доступ до електронної пошти співробітників організації та 

до її баз даних. Видавництво Le Monde із посиланням на західні спецслужби також 

повідомило, що дану атаку, організувала хакерська група APT28 (Fancy Bears), 

відома своїми зв’язками із російськими спецслужбами [73]. 

Російські спецслужби проводять агресивну кіберкампанію проти державних 

установ і недержавних організацій в Німеччині. Згідно з доповіддю Федерального 

відомства з охорони конституції Німеччини, у ході кібератак, які здійснюють під 

керівництвом Федеральної служби безпеки та Головного розвідувального 

управління Росії, задіяні «суттєві ресурси і видатні технічні можливості». У ній 

також зазначено, що російські розвідувальні електронні атаки на німецькі об’єкти у 

більшості випадків є частиною багаторічних операцій із кібершпигунства 

міжнародного масштабу. 

У вересні 2011 року експерти лабораторії Касперського виявили троян Duqu, 

метою якого було викрадення конфіденційної інформації (кібершпигунтство). 

Експерти лабораторії називають Flame найскладнішим на сьогодні набором 

інструментів для кібершпигунства [287].  

У червні 2016 стало відомо про виявлення несанкціонованого втручання до 

інформаційної системи Національного комітету Демократичної партії США. 

Несанкціоноване втручання було виявлене іще наприкінці квітня, тоді ж до 

розслідування була залучена фірма CrowdStrike. В результаті проведеного 

розслідування було встановлено, що зламати інформаційну систему вдалось двом 

угрупованням російських хакерів – Cozy Bear (CozyDuke або APT29) та Fancy Bear 

(Sofacy Group або APT28). Група Cozy Bear проникла до інформаційної системи іще 

влітку 2015 року, а Fancy Bear – у квітні 2016-го року. Обидва угруповання 
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спромоглись викрасти скриньки електронної пошти, а також зібраний компромат на 

конкурента демократів на виборах – Дональда Трампа. 

Проте США і донині офіційно не звинуватила РФ у зазначеній та інших 

кібератаках. Водночас повідомлялось про можливу перспективу застосування 

положень указу президента (executive order), прийнятого у квітні 2015 року, згідно з 

яким полегшувались процедури введення економічних санкцій проти тих країн, які 

здійснюють кібератаки на США [883]. 

У липні 2016 року була оприлюднена доповідь, згідно з якою китайські 

хакери отримали та зберігали несанкціонований доступ до інформаційної системи 

Федеральної корпорації гарантування вкладів США (англ. Federal Deposit Insurance 

Corporation, FDIC) з 2010 до 2013 роки. Високопосадовці у FDIC намагались 

приховати інформацію про злам системи від ревізорів та контролюючих органів. 

Китайські хакери, пов’язані з китайським урядом, отримали доступ до 

12 персональних комп’ютерів та 10 серверів включно з комп’ютерами найвищого 

керівництва FDIC. На FDIC покладена роль банківського регулятора для банків, які 

не регулюються Федеральною резервною системою США. В ній зберігається 

надзвичайно чутлива інформація про близько 4500 банків та інших кредитних 

установ. Також FDIC гарантує вклади осіб у всіх банках країни. 

13 серпня 2016 року досі невідоме угруповання, яке назвало себе англ. The 

Shadow Brokers розмістило в репозиторії GitHub, сайті PasteBin, а також в 

соціальних мережах Twitter й Tumblr повідомлення про успішний злам 

інформаційних систем й викрадення даних іншого хакерського угруповання – 

Equation Group, яке пов’язують з АНБ США. Частина викрадених файлів була 

викладена у відкритий доступ, а частину новоявлена група розмістила на аукціон, з 

початковою ставкою 1 млн біткоінів (близько $568 млн). Серед викладених у 

відкритий доступ файлів знаходились скрипти для установки й налаштування 

серверів управління шкідливим ПЗ, а також інструменти для атаки на окремі 

мережеві маршрутизатори й екрани. Назви деяких із цих інструментів збігаються з 

інструментами, згаданими в документах, викрадених перебіжчиком до Росії 

Едвардом Сноуденом [583]. 
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Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Німеччині, посиливши кампанію 

з пропаганди, дезінформації, а також кібератаки перед федеральними виборами 

2017 року. «Ми бачимо агресивне і посилене кібершпигунство, яке потенційно 

загрожує німецькому уряду, парламенту і представникам демократичних партій», – 

заявив 8 грудня 2016 року глава внутрішньої розвідки Німеччини Ганс-Георг 

Маассен [676]. 

Також Український інтернет-провайдер «Воля» пов’язує збої з Інтернетом із 

зовнішньою атакою (12 грудня 2016 року). Трохи пізніше інтернет-провайдер 

опублікував пост, в якому констатував про факт серйозної зовнішньої атаки, яка 

призвела до перебоїв доступу до послуг Інтернету в Києві [231]. 

Зазначені факти кібершпигунства стають можливими завдяки наявності в 

комп’ютерних мережах значної кількості важливої та секретної інформації, доступ 

до якої відкривається хакерами доволі оперативно та з мінімальним ризиком.  

Вищезазначений доклад «Іноземні шпигуни викрадають економічні секрети 

США у кіберпросторі», що вперше набув оприлюднення, підсумовує результати 

досліджень, які проводилися протягом 2009-2011 років, та був представлений на 

розгляд Конгресу США. В докладі акцентується увага на тому, що кібершпигунство 

використовується не лише спеціальними розвідувальними службами, а й 

приватними компаніями, дослідницькими центрами та просто приватними особами. 

Зокрема, в 2011 році представники компанії-розробника систем захисту 

McAfee заявили про проведення широкомасштабної кібератаки на 72 організації, 

серед яких були ООН, уряди різних країн, оборонні підприємства тощо. Зазначена 

атака, яка проводилася після нападу на Google, Пентагон, Citigroup, RSA, а також на 

компанії, що виконували оборонні контракти, а саме Lockheed-Martin та L-3 

Communications, була названа «найбільшою передачею благоустрою в якості 

інтелектуальної власності в історії». Компанією конкретно не називалося джерело 

походження атаки, але наголошувалося на існуванні китайських коренів акції 

[841, с. 234]. 
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Стосовно України. 

Найбільш потужною виявилася у червні 2017 року атака вірусу Petya, який 

вразив соті тисяч комп’ютерів, призвів до збою численних об’єктів критичної 

інфраструктур, та передусім довів недієздатність національної системи кібербезпеки 

щодо загроз такого класу. 

Водночас у листопаді 2017 року представники Українського кіберальянсу, 

завдячуючи роботі власних хактивістів довели нездатність і порушення всіх вимог 

до збереження службової інформації з боку численних органів державної влади, в 

тому числі МВС (наприклад: mvd123). Зокрема, було поцуплено інформацію із 

загальним диском даних усіх працівників поліції, включаючи службові паролі їхніх 

поштових скриньок. Халатність та безпечність посадових осіб виступають прямою 

підставою до порушення кримінальних справ та розгляду по суті фактів службової 

недбалості та халатності, вжиття заходів адміністративного припинення, а також 

проведення профілактичних заходів в рамках підвищення кіберкультури серед 

працівників органів державної влади в цілому  

Ці та інші приклади свідчать про широке розповсюдження кібератак та 

кібершпигунство в цілому не лише у сіті, а й безпосередньо в Україні. 

Досліджуючи поняття та зміст кібершпигунства, передусім, зазначу, що до 

даної категорії входять два окремі терміни – «кібер» («кібернетичне») та 

«шпигунство». Отже, для здійснення ґрунтовного дослідження вищезазначеної 

категорії, зупинюся на кожній окремо. 

Використовуючи тлумачний словник української мови, відзначу, що 

«шпигунство» – злочинна діяльність, яка полягає в таємному збиранні відомостей 

або викраданні матеріалів, що становлять державну таємницю, з метою передачі їх 

іншій державі; вистежування, розшук [81, с. 526]. А «кібернетичний» – стосується 

до кібернетики; який створено, працює на основі принципів, методів кібернетики 

[81, с. 168]. 

У ЗУ «Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки України» 

термін кібершпигунство визначений, як шпигунство, що здійснюється у 

кіберпросторі або з його використанням [638]. Вочевидь, що такий широкий підхід є 
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некоректним і на практиці не зрозумілим, адже в жодному нормативному акті, окрім 

Кримінального кодексу України, не міститься законодавчою визначення даного 

поняття. 

У Кримінальному кодексі України «шпигунство» визначено як передача або 

збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені 

іноземцем або особою без громадянства (ст. 114 КК України) [348]. 

У вузькому розумінні, кібершпигунство – передача або збирання з метою 

передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей з 

обмеженим доступом, яке здійснюється в кіберпросторі [348]. 

У широкому розумінні, виходячи з даних визначень, щодо контексту мого 

дослідження, кібершпигунство це – незаконна діяльність, яка полягає у порушенні 

права на доступ до інформації у кіберпросторі (право одержувати, використовувати, 

поширювати і зберігати), незаконному збиранні інформації, створенні хакерської 

групи або організації з метою збору і передачі відомостей або інформації, отриманої 

у кіберпросторі незаконним шляхом іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам, що становлять державну або іншим чином передбачену законом 

таємницю і вчинене іноземним громадянином або особою без громадянства. 

Кібершпигунство, або комп’ютерний шпіонаж (вживається також термін 

«кіберрозвідка») – термін, що позначає, як правило, несанкціоноване отримання 

інформації з метою одержання особистої, економічної, політичної чи військової 

переваги, здійснюваний з використанням обходу (зламу) систем комп’ютерної 

безпеки з застосуванням шкідливого програмного забезпечення, включаючи 

«троянських коней» і шпигунських програм . Кібершпигунство може здійснюватися 

як дистанційно (за допомогою Інтернету), так і шляхом проникнення в комп’ютери і 

комп’ютерні мережі підприємств звичайними шпигунами («кротами»), а також 

хакерами. З недавніх пір кібершпигунство включає також аналіз провідними 

спецслужбами (ЦРУ, Моссад, ФСБ) зокрема за спостереженням цифрового сліду 

поведінки користувачів соціальних мереж (Повідомлення, друзі, фотографії, відео 

тощо) таких, як Facebook, «ВКонтакте», Twitter, інших соціальних мереж з метою 
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виявлення екстремістської, терористичної чи антиурядової діяльності, закликів 

збору на мітинги проти влади [583]. 

Кібершпигунство або комп’ютерний шпіонаж (вживається також термін 

«кіберрозвідка») – термін, що позначає, як правило, несанкціоноване отримання 

інформації з метою отримання особистої, економічної, політичної чи військової 

переваги, здійснюваний з використанням обходу (злому) систем комп’ютерної 

безпеки, з застосуванням шкідливого програмного забезпечення, включаючи 

«троянських коней» і шпигунських програм. Під «кібершпигунством» пропонується 

розуміти злочинну діяльність, яка здійснюється шляхом таємного вистежування, 

розшуку, збирання, викрадання та передачі інформації, що становить державну 

таємницю, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, якщо ці 

дії вчинені іноземцем або особою без громадянства і з використанням 

кібернетичного простору [171]. 

Ціла низка вітчизняних підприємств, порушення роботи яких може 

становити загрозу життю та здоров’ю громадян, може стати потенційною ціллю для 

здійснення терористичних актів, в тому числі із застосування сучасних 

інформаційних технологій. Не меншою загрозою є вчинення протиправних дій на 

шкоду третім країнам, що здійснюються із використанням вітчизняної 

інформаційної інфраструктури, що загрожують сталому та безпечному 

функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Інформація з обмеженим доступом, що циркулює в національних інформаційних 

ресурсах, є стійким об’єктом зацікавленості з боку інших держав, організацій та 

осіб. Крім того, дедалі більшого поширення набуває політично вмотивована 

діяльність у кіберпросторі груп активістів (хактивістів), які здійснюють атаки на 

урядові та приватні сайти, що призводить до порушень роботи інформаційних 

ресурсів, а також репутаційних та матеріальних збитків [750].  

Отже, під кібершпигунством пропоную розуміти – злочинну діяльність, яка 

здійснюється шляхом таємного вистежування, розшуку, збирання, викрадання та 

передачі інформації, що становить державну та іншу, передбачену законом, 

таємницю, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, якщо ці 
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дії вчинені іноземцем або особою без громадянства і з використанням 

кібернетичного простору. 

Характеризуючи кібершпигунство, зауважу, що, дане злочинне діяння 

повинно бути закріплене на законодавчому рівні не лише національному, а й 

міжнародному з метою уніфікації та можливості приведення існуючих норм в єдине 

ціле. 

Як було зазначено вище, то одним із понять, які входять до категорії 

«кібершпигунства» є «шпигунство», тому визначати зміст першої категорії буду 

через аналіз останньої. 

З об’єктивної сторони шпигунство може виявлятися у двох формах: 

1) передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

відомостей, що становлять державну таємницю;  

2) збиранні таких відомостей з метою передачі іноземній державі, її 

організаціям або їх представникам. 

Детальніше розглянемо кожну з цих дій. 

Ініціатива збирання чи передачі відповідних відомостей може належати як 

виконавцю, так і адресату шпигунства. Для кваліфікації злочину це значення не має. 

Передача зазначених відомостей має місце у випадках, коли особа володіє 

ними і повідомляє (вручає) їх іноземній державі або її представнику (агенту). 

Способи передачі можуть бути різними (усно, письмово, безпосереднє 

ознайомлення з будь-якими матеріалами, передача зашифрованими каналами звязку, 

через віддалений доступ, DarkNet, по інших ЗМІ, телефоном, з використанням 

тайників, кур’єрів та ін.). Для відповідальності не має значення передаються 

першоджерела (наприклад, оригінали документів, креслення, зразки), їх копії чи 

лише відомості про них (зліпки, макети, опис технічних систем, будь-яких об’єктів 

та ін.). Тому будь-які дії, виявлені як у формі передачі в буквальному розумінні 

цього слова, так і у створенні умов для ознайомлення агента іншої держави з ними, 

підпадають під поняття передачі [349, с. 580], тобто віддавати в розпорядження 

кого-, чого-небудь; повідомляти кого-небудь про щось; розповідати кому-небудь 
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про щось почуте, побачене і т. ін.; повідомляти, інформувати про щось кого-небудь, 

звичайно за дорученням іншого [81, с. 354]. 

Збирання відомостей, що становлять державну таємницю, – це будь-які 

випадки здобуття (діставання, розшук, знаходження чого-небудь [81, с. 106]) таких 

відомостей (наприклад, викрадення, особисте спостереження, фотографування, 

підслуховування телефонних розмов та ін.). У кібершпигунстві для отримання таких 

відомостей використовується найскладніша сучасна техніка. 

Для відповідальності за ст. 114 КК важливо встановити, що відомості, які 

становлять державну таємницю, були передані чи збиралися для передачі саме 

іноземним державам, іноземним організаціям або їх представникам. Закінченим 

шпигунство вважається з моменту початку збирання зазначених відомостей або з 

моменту їх передачі. 

Аналізуючи суб’єктивну сторону злочинів, слід говорити про те, що 

шпигунство характеризується прямим умислом, за якого особа усвідомлює, що 

відомості збираються або передаються іноземній державі, організації або їх 

представникам і що ці відомості є державною таємницею, яка не підлягає передачі. 

Мотиви злочину на кваліфікацію злочину не впливають [71]. 

Суб’єкт злочину спеціальний – іноземець або особа без громадянства, які 

досягли 16-річного віку. Шпигунство, вчинене громадянином України, 

кваліфікується за ст. 111 КК як державна зрада [348]. 

Визначальними ознаками кібершпигунства є такі: складова розвідувальної 

діяльності, метою якої є отримання лише секретної інформації (державної таємниці), 

що спеціально охороняється; полягає у незаконному передаванні (збиранні 

протиправними способами з метою незаконного передавання) секретної інформації; 

здійснюється винятково в інтересах адресатів передавання – іноземних держав 

(організацій), які є організаторами цієї діяльності і споживачами здобутої 

інформації; заборонена законодавством держави – володільця секретної інформації; 

з огляду на кримінально-правову заборону та системну контррозвідувальну 

діяльність здійснюється таємно, конспіративно; спричиняє або створює загрозу 

спричинення шкоди життєво важливим інтересам держави (повноті та своєчасності 
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їх реалізації) у тих сферах її діяльності, де відбувається обіг секретної інформації 

[859, C. 100]. 

Якщо шпигунство вчинене шляхом незаконного втручання в роботу 

автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп’ютерних 

мереж, це потребує додаткової кваліфікації за ст. 361 Кримінального кодексу 

України, а шляхом викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації 

або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службової особи своїм 

службовим становищем, – за ст. 362 КК України. 

Якщо особою викрадено з метою передачі іноземній державі, іноземній 

організації чи їх представникам предмети, відомості про які становлять державну 

таємницю (зразки військової зброї, спеціальної техніки, криптографічного чи іншого 

обладнання, радіоактивні матеріали тощо), або офіційні документи, що знаходяться 

на державних підприємствах і містять державну таємницю, ці дії, залежно від їх 

конкретного способу, а також від особливостей предмета і суб’єкта, слід додатково 

кваліфікувати за статтями 185 – 191, 262, 357, 410 КК України. 

Шпигунство, поєднане з незаконним використанням спеціальних технічних 

засобів негласного отримання інформації, повністю охоплюється ст. 114 КК і не 

потребує додаткової кваліфікації за ст. 359 КК [319].  

Нині в арсеналі кібершпигунства використовується значна кількість методів 

ведення своєї діяльності. Наприклад, державні служби Японії та США спеціально 

співпрацюють із розробниками додатку на смартфони Pokemon Go, щоб у такий 

спосіб дізнатись більше про військові й таємні об’єкти різних країн, адже наявність 

покемонів змусить користувачів робити фотографії в таких місцях. Представництво 

компанії Niantic заперечило обвинувачення, що гра може бути інструментом 

розвідки та закликала всіх користувачів «дотримуватись місцевих законів, поважати 

локації, які вони відвідують, і людей, яких зустрічають». 

Хамді Бакхіт (Hamdi Bakheet), член Єгипетського комітету оборони й 

національної безпеки, заявив у парламенті: «Pokemon Go – це найновіший 

інструмент, який використовують шпигунські мережі у війнах, підступний додаток, 

який намагається просочитись у наші спільноти…». 
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Індонезійські чиновники називають гру загрозою національній безпеці, 

оскільки вона може дозволити ворогам проникнути в таємні об’єкти й дістати 

доступ до секретних матеріалів.  

Збройні сили Ізраїлю заборонили солдатам користуватись додатком Pokemon 

Go на території військових баз.  

Оскільки влада Південної Кореї ще раніше заборонила Google Maps, 

уважаючи їх загрозою національній безпеці, то Pokemon Go, яка використовує дані 

звідти, не змогла б функціонувати тут. Однак гра несподівано запрацювала в 

невеликому містечку Сокчхо, що пояснюють помилкою картографічної частини 

програми та помилковим спрямуванням її в регіон, який входить до Північної Кореї 

[508]. 

Ціла низка вітчизняних підприємств, порушення роботи яких може 

становити загрозу життю та здоров’ю громадян, може стати потенційною ціллю для 

здійснення терористичних актів, в тому числі – із застосування сучасних 

інформаційних технологій. Не меншою загрозою є вчинення протиправних дій на 

шкоду третім країнам, що здійснюються із використанням вітчизняної 

інформаційної інфраструктури, що загрожують сталому та безпечному 

функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Інформація з обмеженим доступом, що циркулює в національних інформаційних 

ресурсах є стійким об’єктом зацікавленості з боку інших держав, організацій та осіб. 

Крім того, дедалі більшого поширення набуває політично вмотивована діяльність в 

кіберпросторі груп активістів (хактивістів), які здійснюють атаки на урядові та 

приватні сайти, що призводить до порушень роботи інформаційних ресурсів, а 

також репутаційних та матеріальних збитків [750]. 

Магістральними напрямами забезпечення кібернетичної безпеки України є 

посилення боротьби з кіберзлочинністю, кібертероризмом та кібершпигунством, 

захист від їх проявів критичних об’єктів національної інформаційної 

інфраструктури [751]. 
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Як проголошено в Стратегії кібербезпеки України (далі – Стратегія), то її 

метою є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави. 

Для досягнення цієї мети необхідними є: створення національної системи 

кібербезпеки; посилення спроможностей суб’єктів системи національної безпеки в 

рамках реалізації державної політики кібербезпеки, в тому числі профілактики 

кіберзагроз у найбільш важливих сферах життєдіяльності (передусім 

кібершпигунства, кібертероризму та кіберзлочинності); поглиблення відповідно до 

національних інтересів України та згідно з чинним законодавством України 

міжнародного співробітництва, у тому числі із транснаціональними корпораціями та 

недержавними організаціями у сфері кібербезпекової політики.  

Зауважу, що на Службу безпеки України покладено завдання попередження, 

виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, які 

вчиняються у кіберпросторі; здійснення контррозвідувальних та оперативно-

розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з кібертероризмом та 

кібершпигунством [751]. Однак переконаний, що нині жоден правоохоронний орган 

спеціального призначення не в змозі самотужки забезпечити належний рівень 

кібербезпеки, більше того, без залучення недержавних організацій; тому постає 

нагальна потреба у реалізації визначених мною вище завдань, а також формуванні 

системи правового регулювання державної політики кібербезпеки України. 

Щодо відповідальності за кібершпигунство за українським законодавством, 

зауважу, що, на мою думку, Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку необхідно доповнити нормами про відповідальність за 

кібершпигунство. Таким чином йдеться про визначення кібершпигунства як явища і 

відповідно встановлення за нього конкретної відповідальності.  

Якщо не буде винайдений реальний формат взаємовідносин не лише між 

окремим країнами, а й між різними соціальними системами, існує суттєвий ризик 

переростання їх суперництва на нове кіберпротистояння (в науковій літературі 

вживається термін – кібервійни, в публіцистичній – гібридні війни), полем якого 
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стане саме кіберпростір. Уже зараз експерти кажуть про зародження «холодної 

війни v2.0.», основними інструментами якої стануть вже звичні методи класичної 

«холодної війни» – непрямі методи боротьби, шпигунство, гонка озброєнь – з 

перенесенням їх до кіберпростору. Відсутність ефективних міжнародних 

інструментів протидії цим процесам може спричинити цифровий аналог Карибської 

кризи. 

Здійснений аналіз статистичних даних уможливлює висновувати, що 

сукупність відомих кіберконфліктів можна поділити на три ключові рівні:  

1) перший – «класичні» кіберзлочини (шахрайство, здирництво, 

несанкціонований доступ до персональних даних користувачів та автоматизованих 

баз даних, поширення порнографії, продаж зброї чи наркотиків тощо) – як 

абсолютно оригінальні, так і вже звичні для нас, для своєї реалізації вони 

потребують лише наявності сучасних інформаційних технологій;  

2) другий – злочини, характерні для геополітичної боротьби (або такі 

злочини на місцевому рівні, які мають потенціал вплинути на політичне становище 

держави): хактивізм, або політично вмотивовані хакерські атаки; кібершпигунство; 

кібердиверсії. Одним із прикладів є спроба проникнення російських хакерів до 

енергосистеми США у 2016 році за допомогою коду Grizzly Steppe. У відповідь на 

це Білий дім 29 грудня 2016 року ухвалив рішення про висилку з країни 35 

російських дипломатів та закриття російських об’єктів у Меріленді та Нью-Йорку, 

що використовувалися у розвідницьких цілях [583], вплив на парламентські вибори 

в Німеччині, та вибори в Каталонії, анексія Українського Криму; 

3) третій – військові дії (операції) провідних країн у кіберпросторі, 

особливістю яких є нарощування потенціалу на знищення життєво важливої 

інфраструктури та отримання доступу до банківських, комерційних, військових та 

оборонних баз даних [839]. У цьому аспекті особливої уваги потребує наукове 

розроблення Концепції системи безпеки критичної інфраструктури. 

Наступним елементом наукового аналізу виступає така загроза кібербезпеці 

як кібертероризм. 
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3.3.3 Кібертероризм 

У сучасному суспільстві зросло значення інформації. Інформація набула 

цінність не тільки з точки зору державної таємниці, а й в плані комерційної 

таємниці, конфіденційної інформації, персональних даних. Завдяки розвитку засобів 

цифрової цивілізації, значного розширення обсягів застосування у буденному житті 

різноманітних засобів програмного забезпечення відбулося широкомасштабне 

проникнення засобів автоматизації професійної діяльності, мережевих комунікацій, 

засобів візуалізації та оброблення даних у сферу економіки. У той же час інформація 

і знання розглядаються як інтелектуальний капітал, як товар, який має свою 

вартість. У міру формування інформаційного суспільства рівень економічної 

безпеки країни у все більшій мірі буде визначатися здатністю впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в економічні, соціальні, військові, 

технологічні та культурні сфери суспільства. Тому проблеми забезпечення 

взаємозв’язку економічної та інформаційної, в тому числі кібернетичної безпеки 

держави привертають дедалі більшу увагу фахівців, які працюють у сфері 

інформаційних технологій, економіки, політики, права та міжнародних відносин. 

Як підкреслюється в Окінавськой Хартії глобального інформаційного 

суспільства, інформаційно-комунікаційні технології є одним із найбільш важливих 

факторів, що впливають на формування суспільства XXI століття. Їх революційний 

вплив стосується способу життя людей, їх освіти і роботи, а також взаємодії уряду 

та громадянського суспільства. Інформаційні технології швидко стають життєво 

важливим стимулом розвитку світової економіки [558]. 

Водночас бурхливо розвиваються в суспільстві процеси інформатизації, які, 

разом із усіма своїми перевагами, створили безліч нових проблем, викликів та загроз 

у сфері національної безпеки. Головним чином це стосується інформаційних загроз 

терористичного характеру. До 90-х років про тероризм говорили лише як про 

локальне явище, але в даний час він став феноменом світового масштабу, причому 

роль інформаційних технологій, передусім в реалізації демонстративності актів 

тероризму, дедалі стає вагомішою. З-поміж іншого, окремим видом тероризму стає 

кібертероризм, який фактично корелює із розвитком віртуального світу, 
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симулякризацією інформаційних потоків. Нині можемо спостерігати значне 

збільшення уваги питання протидії кібертероризму, водночас багато питань 

залишаються невивченими з позицій юридичних наук, що і обґрунтовує 

актуальність розгляду кібертероризму саме як загрози кібербезпеці України. 

У роботі використано наукові доробки як зарубіжних дослідників, так і праці 

вітчизняних науковців, які займаються проблематикою тероризму і кібертероризму. 

Окремо виділимо наукову школу доктора юридичних наук В. А. Ліпкана [401; 382; 

403; 404], дослідники якої присвячували свої доробки питанням боротьби з 

тероризмом, національній безпеці України, правовим засадам РІС в 

Україні (оскільки кібертероризм має місце саме в інформаційному суспільстві) та 

інформаційній безпеці України. Свої наукові доробки проблемам забезпечення 

інформаційної безпеки держави присвячували також в рамках окремих робіт і так 

вчені, як: О. В. Кубишкін [352], В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко,  

С. В. Толюпа [234] та ін. Також було використано роботи дослідників 

кіберзлочинності, кібербезпеки та кібертероризму: О. Г. Широкової-Мурараш, 

Ю. Р. Акчуріна [857], В. В. Топчія [793]. Окрему увагу було приділено працям  

Г. В. Форос, А. В. Форос [814], Є. А. Макаренко, І. М. Рижова, М. М. Рижков,  

М. А. Ожевана [428] та В. К. Грищука [781].  

Передусім необхідно чітко визначитися з понятійно-категорійним апаратом. 

Акцентую увагу на тому, що серед науковців і практиків немає єдності у 

термінологічному визначенні терористичної діяльності, що здійснюється в 

кіберпросторі або з його використанням – кібертероризму.  

Здійснений мною формальний, догматичний та герменевтичний аналізи 

уможливили виділити різні трактування кібертероризму: «інформаційний 

тероризм», «комп’ютерний тероризм», «кібертероризм», «технологічний тероризм», 

«віртуальний тероризм» тощо. При цьому зміст зазначених понять також 

визначається по-різному. Складність у формулюванні цих понять існує, очевидно, як 

через неможливість виділення єдиного об’єкта протиправного посягання, так і 

достатньо великої кількості предметів протиправних посягань з погляду їхньої 

правової охорони. 
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Акцентую увагу на тому, що, на мою думку, кібертероризм є видовим, а 

інформаційний тероризм – родовим поняттям одного соціального явища. 

Аргументом на користь того, що інформаційний і кібертероризм це не одне й те 

саме слугує їх етимологічне тлумачення. Інформаційний – стосується до інформації, 

який містить інформацію [81, с. 282]. Кібернетичний – який створено, працює на 

основі принципів, методів кібернетики. Кібернетика – наука про загальні закони 

одержання, зберігання, передачі та обробки інформації [81, с. 298]. 

Одна частина дослідників схильна до визначення терористичної діяльності, у 

якій комп’ютер є або об’єктом, або знаряддям посягань як кібертероризму. 

Дослідники ж другої групи терористичну діяльність із використанням новітніх 

досягнень науки і техніки в галузі інформаційних технологій відносять до 

інформаційного тероризму [814, с. 256].  

Сьогодні злочинці можуть проникнути в особисті комп’ютери і комп’ютерні 

системи установ, підприємств, організацій, включаючи банки, секретні служби, 

дослідницькі установи, патентні агентства, штаби партій, в спільні комп’ютерні 

мережі. Крім того, інформаційна революція вплинула й на військову справу. Вона 

надала можливість військову кампанію провести у віртуальному варіанті. До того ж, 

віртуальною може стати і сама війна, хоч результати її будуть цілком реальні. 

Інформаційна війна – як приклад. 

Окремо також відзначу і таку проблему, коли до кібертероризму відносять 

вчинення терористичного акту, коли комп’ютерні технології були лише засобом 

вчинення протиправної діяльності і виконували допоміжну роль. За таких умов 

можна говорити і про автомобільний тероризм, бомбовий тероризм, кульовий або 

ножовий тероризм. 

Кібертероризм існує в рамках кіберпростору, вчиняється в кіберпросторі і 

націлений на об’єкти в кіберпросторі. Це суттєве зауваження для з’ясування різниці 

між кібертероризмом і звичайним тероризмом або терористичної діяльністю, що 

вчиняються різними засобами, в тому числі за допомогою комп’ютерних технологій. 

Перш за все, зупинимося на дослідженні такої категорії, як «тероризм». 

Визначення «тероризму» є доволі складним завданням. Форми і методи 
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терористичної діяльності істотно змінювалися з часом. Це явище має стійку 

негативну оцінку, що породжує довільне тлумачення. З одного боку, існує тенденція 

розширеного трактування, коли деякі політичні сили без достатніх підстав 

називають терористами своїх супротивників терористами. З іншого – звуження. 

Самі терористи схильні називати себе солдатами, партизанами, диверсантами в тилу 

противника і т.д. Звідси труднощі як юридично-правових дефініцій, так і 

загальнотеоретичного осмислення тероризму. Досі законодавці різних країн не 

дійшли єдиного розуміння щодо визначення тероризму. 

В історичному аспекті термін «тероризм» вперше з’явився в 1798 році, коли 

філософ Еммануїл Кант використовував його для опису песимістичного погляду на 

долю людства. У той самий рік цей термін з’явився у додатку до Великого словника 

Французької академії, що було викликано ексцесами революційного терору, тому 

термін не мав того значення, яке ми сьогодні в нього вкладаємо. На даний час під 

цим терміном в більшості випадків розуміються дії різних рухів, які впливають на 

уряд держави з метою радикальної зміни його політичного і соціального управління, 

при цьому об’єктом впливу є не тільки держава, а й внутрішня соціальна система 

[352], а також інформаційна безпека в цілому. 

Використовуючи національну законодавчу базу, зауважимо, що під 

тероризмом розуміється суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 

інших посягань на життя чи здоров’я безневинних людей, або погрози вчинення 

злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [624].  

Терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: планування, організацію, 

підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення 

терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, 

знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; організацію незаконних 

збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих 

злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких 

актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і 
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поширення ідеології тероризму; фінансування завідомо терористичних груп 

(організацій) або інше сприяння їм [624]. Щодо міжнародного трактування даної 

категорії, то, навіть в Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням 

тероризму та Міжнародній конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму, не 

міститься уніфікованого визначення. 

У Великому тлумачному словнику української мови «тероризм» визначено як 

здійснювання, застосування терору; діяльність і тактика терористів [81, с. 640]. 

Терор – найгостріша форма боротьби проти політичних і класових супротивників із 

застосуванням насильства аж до фізичного знищення [81, с. 640]. 

Як було зазначено вище, нині не існує уніфікованої дефініції «тероризму», і, 

по-перше, це є негативним для загального тлумачення та притягнення винних осіб 

до відповідальності, а по-друге, посилює актуальність теми нашого дослідження. 

Також зауважимо, що під тероризмом варто розуміти діяльність (включаючи 

підготовку, безпосереднє здійснення, підбурювання, фінансування та інші схожі дії), 

метою якої є залякування певного об’єкта, частіше за все, йдеться про політичну 

арену.  

Тероризм дуже часто розглядають як фонове явище для вчинення інших 

міжнародних злочинів. Проте тероризм як соціальне явище, хоча і є злочином, але 

вимагає окремого розгляду, оскільки має значну специфіку порівняно з іншими 

злочинами, насамперед через свою політичну спрямованість. Зазначена специфіка 

викликає і особливий режим боротьби з тероризмом. Що стосується інформаційного 

або кібертероризму, то специфічність сфери здійснення дій – інформаційний 

простір, – ще більш відмежовує інформаційний тероризм від комп’ютерної 

злочинності. Підтримуємо наукову позицію про те, що інформаційний тероризм 

повинен розглядатися окремо від комп’ютерних злочинів [352]. 

 Вперше занепокоєність можливими наслідками використання всесвітньої 

інформаційної мережі була висловлена у 1993 році Елвіном Тоффлером, коли 

широка публіка ще мало що знала про Інтернет. Тоффлер вже тоді передбачав, що 

терористи намагатимуть здійснити удар по інформаційній та телекомунікаційній 

інфраструктурі Сполучених Штатів. З того часу було здійснено значну кількість 
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досліджень, і думки експертів з приводу поняття «кібертероризм» полярно 

поділилися [857]. 

Визначення інформаційного або кібертероризму можна знайти як в 

міжнародно-правових документах та проектах конвенцій, так і в дослідженнях 

фахівців з цієї проблематики. Однією з характерних рис визначень інформаційного 

тероризму є те, що в переважній більшості в них згадується тільки один аспект 

інформаційної безпеки, а саме: пов’язаний із засобами оброблення інформації, що 

звужує поняття інформаційного тероризму, тим самим обмежуючи сферу правового 

регулювання, що не сприяє ефективній співпраці держав у справі боротьби з 

інформаційним тероризмом [352]. Однак наголосимо на тому, що 

загальноприйнятого визначення наразі не існує. Але в теоретичному аспекті йдеться 

про інтеграцію таких понять, як «тероризм» та «комп’ютерний злочин» [813].  

Зупинимося детальніше на існуючих доктринальних дефініціях. 

Науково-технічний прогрес, створивши нові інформаційні технології, в 

короткі терміни революційно трансформував процеси створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

Сьогодні його результати нерідко використовують і злочинці. Проникнення в 

інформаційну сферу та її використання кримінальними, в тому числі 

терористичними елементами породило явища, які називаються кіберзлочинністю і 

кібертероризмом.  

Кібертероризм – проведення «атак» на комп’ютерні системи. Засоби і методи 

кібератак вже давно засвоєні як міжнародними екстремістськими організаціями, так 

і національними сепаратистськими рухами. Перші приклади «комп’ютерного 

тероризму» з’явилися наприкінці 1990-х рр., що пов’язано як з розвитком 

комп’ютерних мереж, так з зростаючою роллю комп’ютерів у всіх сферах життя. Як 

наслідок – до них збільшилася увага різних «кіберхуліганів» і «кібертерористів», які 

здійснюють напади за допомогою несанкціонованого доступу, щоб заважати 

нормальній роботі відповідних установ [781, с. 100]. 

Під кібертероризмом розуміють навмисну мотивовану атаку на інформацію, 

що обробляється комп’ютером, комп’ютерну систему або мережу; вона пов’язана з 



 241 

небезпекою для життя і здоров’я людей або настанням інших тяжких наслідків, 

якщо такі дії вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування 

населення, провокування воєнного конфлікту [793]. У Законі України «Про основні 

засади забезпечення кібернетичної безпеки України» кібертероризм визначено як 

терористичну діяльність, що здійснюється у кіберпросторі або з його використанням 

[638]. Щодо міжнародного закріплення даного терміна, то в Конвенції Ради Європи 

про кіберзлочинність не міститься окремого визначення кібертероризму. 

Положення Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» знайшли своє 

відображення в Законі «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України» від 23.12.2004 р., відповідно до якого в розділі 16 

«Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» викладені у новій редакції 

статті 361, 362, 363 Кримінального кодексу та передбачена кримінальна 

відповідальність за статтями 361-
1
, 361-

2
 та 363-

1
 [428, с. 256]. 

Відповідно до проекту конвенції про посилення захисту від кіберзлочинів та 

кібертероризму інформаційний або кібертероризм являє собою навмисне 

застосування незаконно встановленого повноваження, насильства, руйнування або 

проникнення в кіберсистеми, у разі якщо подібні дії можуть спричинити смерть або 

заподіяти шкоду особі або особам, істотної шкоди майну, цивільний безлад або 

значну економічну шкоду [352]. 

У середині 1980-х років Беррі Коллін, співробітник американського Інституту 

безпеки та розвідки, запровадив термін «кібертероризм» для визначення 

терористичних дій у віртуальному просторі [793]. 

Центр стратегічних і міжнародних досліджень визначає кібертероризм як 

використання комп`ютерних мережевих інструментів для припинення 

функціонування критичних об’єктів національної інфраструктури (зокрема, 

енергетичних, транспортних, урядових), або для примусу або залякування уряду або 

цивільного населення [870]. 

Також кібертероризм визначають як залякування суспільства шляхом 

використання високих технологій для досягнення політичних, релігійних або 
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ідеологічних цілей, а також дії, які призводять до відключення або видалення 

критичних для інфраструктурних об’єктів даних або інформації [882]. 

На сьогодні кількість кібератак і прикладів кібертероризму дедалі зростає, а 

рівень шкоди суттєво збільшується. Найбільшу проблему складає відсутність 

чіткого законодавства, в якому було б чітко визначено дане поняття, передбачено 

відповідальність за протиправні діяння, що говорить про недостатнє осмислення 

цього явища. Труднощі у визначенні поняття «кібертероризм» пов’язані переважно з 

тим, що складно відокремити сам кібертероризм від акцій інформаційної війни, а 

застосування інформаційної зброї – від злочинів у сфері комп’ютерної інформації 

або патріотичних прагнень населення країн та регіонів. Додаткові труднощі 

виникають при спробі виявити специфіку даної форми тероризму. Так, наприклад, 

психологічний та економічний аспекти кібертероризму тісно переплетені, і 

неможливо однозначно визначити, який з них має більше значення. 

Кібертероризм є однією з форм маніпулятивного впливу на суспільну 

свідомість, коли для досягнення своїх політико-ідеологічних цілей і установок 

терористи використовують комп’ютери, спеціальне програмне забезпечення, 

телекомунікаційні мережі, а також сучасні інформаційні технології, забезпечуючи 

тим самим несанкціонований доступ до тих чи інших ресурсів інформаційним та 

програмним ресурсам, технологічним процесам. Демонстрація терористами 

можливості доступу до певних ресурсів, об’єктів і систем і загроза використання 

цієї можливості на шкоду суспільству впливає на психологічний стан і поведінку 

людей [616]. 

Для кібертероризму є характерним, по-перше, використання комп’ютера або 

іншого гаджету, що має доступ до мережі, як інструмента злочину; по-друге, 

існування Інтернету як міжнародного інформаційного простору, в якому перебуває 

об’єкт злочину; по-третє, зловмисна атака з боку кримінальних індивідів чи їх 

угруповань на такі специфічні об’єкти, як інформація, програми, комп’ютери, 

локальні та глобальні мережі [813]. 

Тероризм у сфері комп’ютерних технологій має такі ознаки: анонімність, 

віддаленість дійової особи, відносна дешевизна, відсутність необхідності 
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використання вибухівки і самогубних акцій, великий розголос в ЗМІ. Але у нього є і 

вади: через складність систем важко контролювати атаку і досягти бажаної шкоди 

безпосередньо людям, акція не набуває такого драматичного і емоційного 

характеру, як це буває при застосуванні інших засобів. Також кібертероризму 

властива така особливість: нові інформаційні технології є нерідко знаряддям 

ширшої терористичної операції [781, сс. 102, 132]. 

На думку вчених, найбільшу небезпеку становить кібертероризм, а саме – 

тероризм спланований, вчинений чи скоординований в кіберпросторі, тобто в 

терористичних акціях використовуються новітні досягнення науки і техніки в галузі 

новітніх інформаційних технологій [93, с. 50]. 

Кібертероризм чітко ідентифікується мною як загроза кібернетичній безпеці. 

На думку В. П. Шеломенцева, спеціальними суб’єктами забезпечення кібернетичної 

безпеки є державні органи, крім загальних функцій, уповноважені на здійснення 

боротьби з кіберзлочинністю та кібертероризмом, а також на забезпечення 

кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. До таких 

суб’єктів належать: Міністерство внутрішніх справ України; Служба безпеки 

України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

Міністерство юстиції України; Генеральна прокуратура України [853].  

Однак колізія полягає ось у чому. 

По-перше, поняття «кібертероризм» відсутнє як у базовому Законі України 

«Про боротьбу з тероризмом», так і у Концепції боротьби з тероризмом, схваленої 

Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 230/201. Тобто у ключових та 

визначальних НПА поняття кібертероризму відсутнє. Тобто де-юре такого явища, як 

кібертероризм не існує. 

 По-друге, відповідно до ЗУ «Про основні засади забезпечення кібернетичної 

безпеки України», кібертероризм – терористична діяльність, що здійснюється у 

кіберпросторі або з його використанням. Тобто родовим поняттям виступає 

«терористична діяльність», а не «тероризм». Що також є доволі суперечливим з 

огляду на конструкцію як самого поняття, так і змістовні ознаки, що відрізняють 

власне «тероризм» від суто «терористичної діяльності». 
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По-третє, водночас відповідно до ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» 

терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: планування, організацію, 

підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення 

терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, 

знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних 

збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих 

злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких 

актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і 

поширення ідеології тероризму; фінансування завідомо терористичних груп 

(організацій) або інше сприяння їм. 

Натомість у жодному пункті не вказано, що кібертероризм є різновидом 

терористичної діяльності. Так само у ст. 1 даного Закону ми не знайдемо вказівки на 

те, що різновидом тероризму виступає кібертероризм. Відтак, суто формально 

кібертероризм як явище не є легітимованим, його в правовому просторі не існує, 

тож жоден із суб’єктів системи боротьби з тероризмом не має компетенції на 

здійсненні протидії кібертероризму. 

Для виправлення цієї помилки, і це можна вважати елементом наукової 

новизни і віднести до рубрики удосконалено, необхідно внести в Закон України 

«Про боротьбу з тероризмом» відповідні зміни, додавши п. 4 ст. 1, де визначено 

поняття терористичної діяльності, після речення «фінансування завідомо 

терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм» наступним пунктом через 

точку із комою: «планування, організацію, підготовку та реалізацію 

кібертероризму». 

Зважаючи на викладене, переконаний, що термін «кібертероризм» є синтезом 

понять «кібернетичний простір» та «терористична діяльність» і донині у наукових 

колах активно дискутують: чи є перший просто реалізацією актів тероризму у 

новому просторі, чи це принципово нове явище, яке має нові методи, засоби та 

інструментарій. 

Визначення інформаційного або кібертероризму можна знайти як в 

міжнародно-правових документах та проектах конвенцій, так і в дослідженнях 
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фахівців з цієї проблематики. Однією з характерних рис визначень інформаційного 

тероризму є те, що в переважній більшості в них згадується тільки один аспект 

інформаційної безпеки, а саме: пов’язаний із засобами оброблення інформації, що 

звужує поняття інформаційного тероризму, тим самим обмежуючи сферу правового 

регулювання, що не сприяє ефективній співпраці держав у справі боротьби з 

інформаційним тероризмом. «Кібертероризм» – протиправне діяння, яке вчиняється 

з метою досягнення негативних наслідків, наприклад отримання матеріальних благ 

чи загроза інформаційній безпеці держави. Кібертероризм має місце в 

кібербезпековому просторі [169]. 

Поки кібертероризм з розряду «потенційної» загрози не перейшов до розряду 

«реальної» загрози, слід застосовувати превентивні заходи для недопущення його 

становлення. Основою забезпечення боротьби з кібертероризмом є створення 

ефективної системи заходів із запобігання, виявлення та припинення такого виду 

злочинності [793]. 

Отже, хоч як це дивно констатувати, але в Україні на момент написання цієї 

роботи (грудень 2017 року) не розроблено нормативно-правових актів, що 

регулюють суспільні відносин у сфері кібертероризму. Однак головною зброєю у 

боротьбі з цією загрозою залишається саме законодавство, яке потребує подальшого 

вдосконалення.  

Якщо поглянути на міжнародні правові акти в цій сфері, то першим і 

головним документом, в якому йдеться про боротьбу з кіберзлочинністю, є 

Європейська конвенція 2001 року. Цей документ націлено на здійснення загальної 

політики з питань кримінального права, метою якої є захист суспільства від 

кібертероризму шляхом прийняття потрібних законодавчих актів, а також за 

допомогою розширення міжнародного співробітництва. В українському 

законодавстві навіть немає такого виду злочину, як кібертероризм. Тому найбільш 

дієвим напрямом у вирішенні комплексної проблеми протидії кіберзлочинності у 

наш час є міжнародне співробітництво правоохоронних органів у сфері 

інформаційної безпеки на основі узгодження національного та міжнародного 

законодавства [793]. 
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Також фундаментальними документами міжнародного рівня виступають 

Глобальна контртерористична стратегія ООН та Контртерористична стратегія 

Європейського Союзу. 

Кібертероризм спрямований на проникнення в інформаційно-

телекомунікаційну систему, перехоплення управління, пригнічення засобів 

мережевого інформаційного обміну та здійснення інших деструктивних дій. 

Небезпека такого виду інформаційного тероризму полягає в тому, що він не має 

національних меж, а ще доволі проблематично виявити терориста в інформаційному 

просторі, адже хакери здійснюють терористичну діяльність через підставні 

комп’ютери, що ускладнює ідентифікацію та визначення місцезнаходження.  

На сьогодні кібертероризм є одним із найнебезпечніших видів злочинності. 

Кібератаки можуть завдати значної шкоди на локальному, державному та навіть 

міжнародному рівні. Адже зовнішні кібератаки можуть переслідувати і більш 

серйозні цілі, ніж пасивний збір даних, а об’єктами кібертероризму можуть стати 

грошова і секретна інформація, апаратура контролю над космічними приладами, 

ядерними електростанціями, воєнними комплексами, головні комп’ютерні вузли 

тощо [868, с. 55]. 

На сьогодні існують дві великі організації, готові взяти на себе провідну роль 

у боротьбі з кібертероризмом на міжнародному рівні. Це Підрозділ по боротьбі з 

тероризмом ОБСЄ – організація, що діє під егідою ООН, а також Інтерпол. Крім 

того, у Європейському Союзі розпочав роботу Центр по боротьбі з 

кіберзлочинністю (European Cyber Crime Centre). Країни-члени ЄС і європейські 

інституції мають намір підтримувати Центр по боротьбі з кіберзлочинністю для 

створення оперативних і аналітичних можливостей розслідування і для співпраці з 

міжнародними партнерами.  

Аналізуючи та досліджуючи розвиток кіберзлочинності на території України, 

не можна впевнено сказати, що концепція держави спрямована на об’єднання зусиль 

щодо протидії цьому феномену. Правовим документом, який регулює відносини у 

даній сфері в Україні, є Доктрина інформаційної безпеки України, в якій одним із 
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ключових проблемних питань є забезпечення техногенної безпеки, у тому числі у 

сфері її інформаційних аспектів і боротьби з технологічним тероризмом. 

Проте вона не є дієвим регулятором у своїй сфері. Крім того, так і не ухвалено 

Закону України «Про засади державної інформаційної політики», а ухвалений Закон 

України «Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки України» має 

численні суттєві недоліки, які наперед звужують його цінність як регулятора 

суспільних відносин. Більше того, в Україні досі лише балачки тривають про 

формування Національної системи кібербезпеки, проте конкретних програм 

реалізації даного завдання в контексті реалізації державної кібербезпекової політики 

із визначенням мети, часу, місця, завдань функцій та відповідальних за виконання 

так і не визначено. 

Так само в Україні не створено кіберкомандування, яке давно вже існує в 

багатьох розвинених країнах, яке могло б швидко реагувати на виклики в 

інформаційній сфері безпеки держави. Підсумовуючи, потрібно зазначити, що 

проблема протидії актам кібер тероризму – це комплексна проблема [868, с. 56]. 

Наступною проаналізованою загрозою виступає кібервійна, або в широкому 

сенсі – інформаційна інтервенція. 

 

3.3.4 Інформаційні інтервенції  

Україна вступає в нову еру інформаційного суспільства – в еру інформаційних 

війн. Реалізація національних інтересів щодо забезпечення національної безпеки – 

один із найважливіших напрямів цієї трансформації. Так, у тексті «Доктрини 

інформаційної безпеки України», яку було прийнято 28 квітня 2014 року (натомість 

із незрозумілих нам причин скасовано 2015-го), було сказано, що за умов швидкого 

формування і  РІС  в Україні та глобального інформаційного простору, широкого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя 

особливого значення набувають проблеми інформаційної (кібернетичної) безпеки. 

Значна низка суспільно небезпечних діянь, спрямованих на заподіяння шкоди 

державним інтересам, сьогодні може вчинюватися як в інформаційному просторі, 

так і в суто кіберпросторі. З РІС виокремилося певне спрямування злочинних 
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намірів на заподіяння шкоди віддаленим предметам і посягання на об’єкти, які 

раніше були фактично недосяжні для такої значної кількості осіб. Вчинення 

посягань на державні політичні та економічні інтереси шляхом втручання у 

функціонування їх учасників та інститутів, у межах яких вони діють, містять ознаки 

інтервенції: насильницького втручання в інтереси держав та органів влади держав з 

боку інших суб’єктів. Оскільки вчинюються подібні дії з використанням 

комп’ютерних систем і вчинюються у кіберпросторі, вказаний вид інтервенції нами 

пропонується визначати як «кібернетична інтервенція», характеризуючи її як окрему 

групу суспільно небезпечних діянь, спрямованих на завдання шкоди інформаційній 

інфраструктурі держав, життєво важливим сферам існування суспільства. Ці та інші 

фактори і обумовлюють актуальність цього дослідження. 

Окремі аспекти проблематики формування інформаційного суспільства у той 

чи інший спосіб досліджувались у наукових працях вітчизняних учених, а саме: 

наукової школи В. А. Ліпкана [405; 778; 27; 218; 412; 838; 398; 386; 679], у роботах 

І. В. Арістової [18; 19], В. С. Цимбалюка [566; 828; 829; 832], І. В. Сопілко [711-734] 

та інших, проте попри те, що теорія інформаційного суспільства є певним чином 

доволі розробленою і репрезентованою різноманітними концепціями, питання 

інформаційної інтервенції як загрози кібернетичній безпеці є абсолютно новим, що 

зумовлює потребу у його детельному дослідженні. Особливо слід зупинитись на тих 

загрозах, які існують у зв’язку із розвитком інформаційного суспільства в Україні. 

Окремо зауважу щодо використання праць політологів, а саме: Г. Г. Почепцова [617; 

618; 619], В. В. Івановського [230]. 

Метою даного підрозділу є аналіз інформаційної інтервенції як загрози 

кібернетичній безпеці. 

Для досягнення поставленої мети, автором було сформульовано завдання 

здійснити етимологічний аналіз понять, які становлять основу категорійного ряду 

цього дослідження, а саме: інформаційний, інтервенції, загроза, кібернетичний та 

безпека, а потім, шляхом їх поєднання, реалізувати ціль наукового доробку. 

Вирішуючи поставлені завдання, здійснимо розбір понятійно-категоріального 

апарату. Перш за все, визначимося із поняттям «інформаційний». Використовуючи 
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тлумачний словник української мови, зазначимо, що під «інформаційним» мається 

на увазі той, хто має відношення до інформації, який містить інформацію; який 

опрацьовує та видає інформацію; стосується інформації як газетно-журнального 

жанру, що містить інформацію, відомості про що-небудь; стосується інформації як 

сукупності відомостей або сигналів, що містяться де-небудь або що передаються від 

одного об’єкта іншому [81, с. 128]. У своєму дослідженні буду використовувати 

дефініцію «інформаційний» як той, що стосується інформації. Також зауважу, що 

згідно з українським законодавством з інформацією можуть бути вчинені 

різноманітні дії: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорона та захист. 

Наступною категорією є «інтервенція» – насильне збройне втручання однієї 

або кількох держав у внутрішні справи іншої держави; агресія [81, с. 129]. Щодо 

доктринального тлумачення даного терміна, то зазначу, що під інтервенцією 

розуміється насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи 

іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної 

незалежності. У наш час такі цілі означають несумісність з цілями і принципами 

Статуту ООН [739].  

В іншому джерелі знаходимо інше тлумачення: інтервенція (лат. interventio – 

втручання) – втручання однієї або кількох держав у справи іншої держави або в її 

взаємозв’язки з третіми державами [604]. Проаналізувавши, консолідувавши та 

адаптувавши дані дефініції до цього дослідження, визначу інтервенцію як 

насильницьке втручання одного суб’єкта відносин в діяльність (або справи) іншого.  

Також, інкорпоруючи цей та попередній термін пропоную звужене та 

спрощене авторське розуміння терміна інформаційна інтервенція – насильницьке 

втручання одного або декількох суб’єктів інформаційних відносин (оскільки всі дії 

мають місце при використанні інформації) у діяльність іншого чи інших суб’єктів. 

Нині категорія інформаційна інтервенція досліджується та вживається вченими-

політологами, політиками при написанні різноманітних блогів, але залишається поза 

межами правового регулювання як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Тому дане питання є актуальним для здійснення комплексного дослідження в 
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юриспруденції та висунення обґрунтованих пропозицій, передусім, правового 

характеру. 

Зараз багато дискутують навколо того, що ж таке інформаційна інтервенція і 

як їй протидіяти. Для формулювання вичерпнішого визначення «інформаційної 

інтервенції», здійснимо аналіз наукових розвідок, в яких дана категорія становила 

ключовий інтерес. 

Інформаційну інтервенцію визначають як: 1) комплекс цілеспрямованих, 

скоординованих у часі заходів, що забезпечують подання каналами розповсюдження 

та телекомунікацій масової тенденційної інформації у заздалегідь заданому режимі 

або її інтерпретацію у потрібному ракурсі з метою впливу на суспільну думку і 

прийняття рішень в іншій державі, а також інформаційні технології і інформаційна 

техніка та обладнання іноземного виробництва, споживачами якої є мешканці 

країни-об’єкта інформаційної інтервенції [230]; 2) тенденційну інформацію, коли 

розповсюджується через системи зв’язку суб’єктивні 

факти та суб’єктивна інформація, які впливають на суспільну думку і прийняття 

рішень в іншій державі. В рамках інформаційної інтервенції здійснюють 

маніпулювання інформацією для досягнення певної мети [236]. З даним 

визначенням важко погодитись, оскільки, як було зазначено вище, інтервенція – 

втручання, тобто певні активні дії, які носять протизаконний характер, але не об’єкт; 

3) під кібернетичною інтервенцією (як видове поняття до родового – інформаційна 

інтервенція) слід розуміти сукупність агресивних дій у кіберпросторі, спрямованих 

на втручання шляхом застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у 

внутрішні та зовнішні справи держав із метою заподіяння шкоди їхньому 

суверенітету або належному функціонуванню їхніх керівних органів, або основних 

сфер життєдіяльності, а отже, – аналогічні дії відносно впорядкованої діяльності 

міждержавних об’єднань та їх керівних органів [681]. На мою думку, дане 

трактування є доволі обґрунтованим.  

Таким чином, здійснивши контент-аналіз цих та інших дефініцій, зазначимо, 

що під «інформаційною інтервенцією» в широкому сенсі варто розуміти певний 

комплекс дій агресивного характеру (агресія знаходиться за межами закону), які 
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спрямовані на здійснення впливу на суспільну думку і прийняття рішень всередині 

однієї або іншій державі та досягнення чітко визначених результатів. Також 

наголошу на тому, що дане явище завжди має негативний прояв.  

Проаналізувавши та синтезувавши ситуацію в інформаційному просторі 

України, можна поділити інформаційну інтервенцію на: духовну (комплекс 

цілеспрямованих, скоординованих у часі заходів, що забезпечують подання 

каналами розповсюдження та телекомунікацій масової тенденційної інформації у 

заздалегідь заданому режимі або її інтерпретацію у потрібному ракурсі з метою 

впливу на суспільну думку і прийняття рішень в іншій державі); матеріальну 

(інформаційні технології і інформаційну техніку та обладнання іноземного 

виробництва, споживачами якої є мешканці країни-об’єкта інформаційної 

інтервенції) [230].  

На сьогоднішній день повністю відсутній механізм протидії цьому явищу, тож 

в результаті наш національний інформаційний простір залишився відкритим і 

беззахисним, чим і скористалися інші країни, використовуючи це у власних 

інтересах. Як приклад можемо згадати про присутність зарубіжних телеканалів, 

таких як Euronews, BBC World News, Белсат ТВ та ін. [258]. Значною є присутність 

іноземних мовників і в радіопросторі України. Відомі українському слухачеві 

«Русское радио» и «Маяк» (Росія), радіостанції «Голос Америки» та «Свобода» 

(США), ВВС (Великобританія) тощо [687]. Також сюди доцільно віднести і 

телеканалаи «Russia Today», «Дождь», «Спутник».  

Як теле-, так і радіостанції доволі часто транслюють українські та зарубіжні 

новини (інформацію), але з певним «викривленням» і, як результат, помилкове її 

застосування чи підроблення, спотворення й перекручування призводять до великих 

втрат. 

Цьому сприяє відсутність Інформаційного кодексу, в якому було б 

систематизовано сукупність норм права, що регулюють увесь спектр суспільних 

інформаційних правовідносин. 
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Зважаючи на приналежність кожного телеканала, видавництва та інших 

засобів розповсюдження інформації певній особі, то за даного випадку абсолютно 

відсутня можливість об’єктивності та всебічності висвітлення подій. 

На сьогоднішній день, окрім вищезазначених прикладів, можна також 

говорити про «спіраль мовчання», коли мас-медіа можуть маніпулювати 

громадською думкою за рахунок надання слова представникам меншості й 

замовчування думок більшості, а також за допомогою якої аналізуються процеси 

формування та функціонування громадської думки. Саме на перетині впливу 

масової комунікації та зворотної реакції індивідів народжується та взаємодія, яка 

змінює громадську думку. 

Оскільки доведення інформації споживачам через ЗМІ відбувається дозовано 

та з «чітко визначеною метою», не з ціллю ознайомлення, а з уже сформованими та 

нав’язуваними висновками, то, за даного випадку, відбувається певне 

маніпулювання суспільною думкою громадськості та формування передумов для 

унеможливлення вироблення самостійного бачення та формування власної думки 

щодо тих чи інших подій. Така ситуація є сприятливою для масового залякування 

або виділення «негативних» і «зайвих» персонажів як у політиці, так і в інших 

сферах суспільного життя [679, с. 134]. 

Прикладом внутрішніх, ще радянських інтервенцій слід вважати телесеанси 

Кашпіровського і Чумака, які «відключали» населення від проблем сьогодення. 

Внутрішня інформаційна інтервенція – це і програма «Погляд» часів перебудови. 

Тобто спочатку програма «Погляд» створювалася для одних цілей, а згодом почала 

функціонувати для інших. Але на той час вона вже була розкручена як найцікавіший 

інформаційний продукт [618].  

Сьогодні доволі часто такі інформаційні інтервенції супроводжують виборчі 

кампанії, намагаючись принципово змінити їх хід за рахунок реінтерпретації дій 

свого опонента [617]. 

Варто зауважити, що присутність іноземних ЗМІ, особливо – електронних, в 

інформаційному просторі України є досить високою. З одного боку, це сприяє 

диверсифікації джерел отримання інформації, розвитку конкурентного середовища 
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на ринку ЗМІ, підвищенню якості телерадіопрограм, а з іншого – створює 

можливості для формування суспільної думки в Україні в інтересах іноземних 

держав і «сліпе» слідування нав’язаним ідеалам та абсолютне небажання чи 

невміння аналізувати. 

Слід звернути увагу: якщо кримінальна інтервенція може відбуватися лише за 

умови посягання з перетином фізичних державних кордонів, то інформаційна 

інтервенція – інтервенція у інформаційне середовище, яке не має фізичних кордонів, 

що відокремлюють держави одну від одної, може бути як зовнішньою 

(здійснюватися з території іншої держави чи міждержавного об’єднання), так і 

внутрішньою (здійснюватися з території власної держави чи міждержавного 

об’єднання). За умови вчинення інформаційної інтервенції у співучасті різних 

держав вона має характеризуватися як змішана. 

Також наголошу на тому, що інформаційну інтервенцію можна визначити як 

початок інформаційної війни. Як відомо, інформаційні війни – це дії, розпочаті для 

досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації та 

процесам, що базуються на інформації та інформаційних системах ворога при 

одночасному захисті власної інформації та процесів, що базуються на інформації та 

інформаційних системах [715].  

Українські експерти перераховують такі інформаційні війни, під обстріл яких 

потрапила Україна: просування ідеї расизму в Україні перед початком футбольного 

чемпіонату Євро-2012; героїзація російського президента Володимира Путіна в 

Україні; дискредитація європейського вибору шляхом акцентуації на питаннях 

гомосексуалізму; залякування сценаріями війни з Росією; підтримання 

антиукраїнської тези про крах Української держави, розповсюдження концепції 

failed state щодо України; інформаційна протидія Росії в галузі торгівлі зброєю.  

 Можна додати й просування ідеї антисемітизму в Україні у зв’язку з 

виступами представників «Свободи», які завжди чомусь за дивним збігом обставин 

супроводжувались присутністю російських ЗМІ, котрі одразу ж тиражували 

інформацію про антисемітизм в Україні [619]. 
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Здійснений мною аналіз статистичних даних надає можливість констатувати, 

що нині найбільша увага злочинців зосереджена на спробах порушення роботи або 

несанкціонованого використання можливостей інформаційних систем державного, 

кредитно-банківського, комунального, оборонного, виробничого секторів. 

Інформація з обмеженим доступом, що циркулює в національних 

інформаційних ресурсах, є стійким об’єктом зацікавленості з боку інших держав, 

організацій та осіб. Крім того, дедалі більшого поширення набуває політично 

вмотивована діяльність в кіберпросторі груп активістів (хактивістів), які здійснюють 

атаки на урядові та приватні сайти, що призводить до порушень роботи 

інформаційних ресурсів, а також репутаційних та матеріальних збитків.  

З урахуванням широкої інформатизації сфери безпеки, зокрема створення 

ЄАСУ ЗС України, оборонний потенціал нашої держави стає більш чутливим до 

кіберзагроз. Впровадження провідними країнами сучасних кіберозброєнь 

перетворює кіберпростір на окрему, поряд з традиційними «Земля», «Повітря», 

«Море», «Космос», сферу ведення бойових дій, а у найближчому майбутньому, 

рівень обороноздатності країни буде визначатись, у т.ч. наявністю у неї ефективних 

підрозділів для ведення бойових дій в кіберпросторі та здатність протистояти 

кіберзагрозам у сфері оборони. Отже, проблема створення Інформаційних військ 

України є невідкладною. 

У глобальному відкритому суспільстві, яким є інформаційне суспільство, 

кібернетична (інформаційна. – Авт.) інтервенція може мати не лише глобальні 

наслідки, які безпосередньо полягатимуть у діях, що характеризуватимуться 

глобальними ознаками: можливістю спільної участі в інтервенції необмеженої 

кількості суб’єктів, які значно віддалені як один від одного щодо певного об’єкта, 

або щодо необмеженої кількості об’єктів одночасно. Аналогічно, можливе 

одночасне вчинення кіберзлочинів з метою інтервенції до великої кількості об’єктів 

або одного надважливого, у т. ч. стратегічного об’єкта. З урахуванням можливостей 

робити це поза межами кордонів на будь-якій відстані, тож підвищена загроза 

кібернетичній безпеці стає безперечною. На жаль, існують прямі докази наявних 
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фактів вчинення кібернетичної інтервенції, що дозволяють констатувати факт 

існування такої. 

Найпростішим прикладом кібернетичної інтервенції є триденна безперервна 

кібернетична атака на сайт Президента України В. А. Ющенка, яка розпочалася 

30 жовтня 2007 року і нараховувала близько 18 тис. точкових атак, які вчинювалися 

з території РФ, Казахстану, України, США, Ізраїлю та Великої Британії. Проте у 

служб безпеки такі дії не викликають особливого здивування, адже сайти 

президентів різних країн світу постійно піддаються подібним хакерським атакам. 

Хакери з ЄСМ заявляють, що слідом за сайтом Ющенка «положать» сайт СБУ [816]. 

Загроза кібернетичній безпеці у вигляді інформаційної інтервенції може бути 

не лише зовнішньою. Беруть участь у кібервійнах і українські хакери. Так, після 

подій навколо акту вандалізму на Говерлі [189], сайти Євразійського союзу молоді, 

який взяв відповідальність за їхнє проведення, були атаковані з України. У відповідь 

зазнали атак сайти президента України та СБУ.  

Більш сучасним прикладом є хакерська активність 2014 – 2015 рр.: сайт 

Міністерства регіонального розвитку було зламано хакерами – прес-служба 

відомства 27.12.2014. [682]; хакери зламали Twitter Адміністрації президента 

України 14.07.2015 р. [818]; сайт Президента України припинив роботу і видає 

помилки 20.07.2015 р. [683] та ін. 

Кібернетичні атаки на офіційні сайти вищих керівних органів держав не 

обмежуються прикладами стосовно атак на сайти президентів, наведеними вище. 

Атакуються комп’ютерні системи всіх гілок влади у всьому світі: атаки 

здійснюються з метою перешкоджання діяльності прокуратури; з метою 

фальсифікації списків виборців і фальсифікації підрахунку голосів на виборах, 

посягаючи, відповідно, на функції державного обвинувачення або на волевиявлення 

народу, яке є складовою суверенітету держави.  

Не можна не приділити окремої уваги можливості спрямування кібернетичної 

інтервенції в мілітаристичну сферу. Сучасна мілітаристична війна неможлива без 

використання інформаційно-комп’ютерних технологій – ІКТ.  
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Слід наголосити, що в разі цілеспрямованої кібернетичної інтервенції з метою 

захоплення керування подібним арсеналом, а це в умовах динаміки розвитку ІКТ та 

ІТ не виключено, подібна атака або певні її елементи зможуть бути застосовані 

злочинцями за їхнім волевиявленням проти внутрішніх і зовнішніх інтересів 

держави чи кібернетичної безпеки, зокрема, або міждержавного об’єднання на 

розсуд злочинців. Окремі злочини, що можуть бути вчинені у складі інформаційної 

інтервенції, можуть призвести, щонайменше, до втрати високоточною зброєю 

орієнтації або втрати зв’язку з пунктами керування. 

Можливість здійснення інформаційної інтервенції обумовлюється станом 

розвитку саме ІКТ і їх запровадженням у всі сфери життєдіяльності сучасного 

суспільства.  

Інформаційна інтервенція першочергово спрямовується на інформаційні 

комп’ютерні технології, що забезпечують належне функціонування систем 

життєзабезпечення суспільства, і це, структурно, є визначальною ознакою 

інформаційної інтервенції як специфічної групи злочинів, що створюють загрози  

РІС . 

Особливу небезпеку становлять соціальні ризики, здатні створити об’єктивну 

загрозу національній безпеці так званих країн-донорів, тобто країн, що підлягають 

інформаційній інтервенції. В умовах поширення світових глобалізаційних процесів 

кібернетичні простори різних держав взаємодіють, проникаючи одне в одне, 

взаємоперетворюються. Зворотною стороною цього є небезпеки, пов’язані зі 

складнощами державного контролю і впорядковування цих, власне, 

самоорганізаційних процесів, від яких найбільше потерпають так звані слабкі 

держави – держави інформаційної периферії.  

По-перше, ці держави мають значно менші технічні й технологічні можливості 

та ресурси порівняно з добре розвиненими. Інформаційний центр поступово 

відривається на таку відстань, коли фактично конкуренція інформаційних 

технологій вже може стати недосяжною метою, Конкуренція відбуватиметься вже 

не на рівні держав, а на рівні транснаціональних корпорацій. Таким чином, розвиток 

кіберпростору взагалі ставить під загрозу існування такого інституту, як держава. 
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По-друге, державна інформаційна політика країн інформаційної периферії є 

недосконалою, належно несформульованою і під гаслами демократії та вільного 

доступу громадян до публічної інформації криється нездатність органів державної 

влади забезпечити реалізацію кібернетичних та інформаційних прав власних 

громадян. 

По-третє, рівень загальної, інформаційної, в тому числі медіа- та 

інформаційної культури не тільки населення відповідних країн, а й соціуму загалом 

надто низький. 

Відтак, інформаційний простір даних країн майже не захищений від 

інформаційної інтервенції, поширення несанкціонованої, чужинної медіапродукції, 

виробленої технологічно потужнішими державами-агресорами, а вони самі і їх 

населення є надмірно уразливими до медіавпливу особливо в кібернетичному 

просторі.  

Інформаційна інтервенція спричинює вкрай небезпечні наслідки: обмежує 

державний суверенітет країн; узалежнює їх від світової, міжнародної ситуації, тобто 

форматує розвиток країни під вже заздалегідь розроблений чужий алгоритм, який 

почасти не відповідає національним інтересам даної країни; уніфікує їх культуру, 

тобто підводить її під нав’язані маніпуляторами стандарти: порушення традицій 

призводить до втрати самоідентифікації; перетворює їх на заручників світових 

політичних, економічних, фінансових подій і криз (цін на енергоносії і пальне, 

екологічних проблем тощо); примушує до невигідної міжнародної співпраці; 

нав’язує неякісну, чужинну медіапродукцію (чужинні ідеї, стандарти, норми життя, 

медіанасильство, порнографію і т. ін.).  

У результаті з національного інформаційного простору витісняється своє, 

національне, те, що зміцнює націю, гарантує її ідентичність [591]. Поява нових 

медіа полегшила процес міжнародних інформаційних інтервенцій, бо вони 

створюють інформаційно-комунікативний простір, в якому пришвидшено всі 

процеси обміну. Державний апарат не в змозі реагувати і прогнозувати можливі 

наслідки таких інтервенцій. І майже на кожному кроці він програє [618]. 
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І відкриті, й закриті системи можуть наражатися на інформаційні інтервенції. 

Закриті системи більше їх бояться, оскільки інтервенції блокують альтернативні 

смисли, тож коли ті потрапляють у їхнє інформаційне поле, закриті системи не 

можуть витримати удару. Адже блокуються саме ті смисли, до яких ця система має 

найбільшу чутливість. Саме так «впав» і Радянський Союз, коли його почали 

бомбардувати шкідливими для нього смислами. Але перебудова відрізнялася ще й 

тим, що це смислове бомбардування робила сама влада, лише частково йшлося про 

зовнішні інформаційні інтервенції. Інформаційні інтервенції в закриту систему, як 

це продемонструвала перебудова, намагаються поєднати з тими суб’єктами та 

об’єктами, які в цій системі були забороненими. Це створює механізми 

самопоширення такої інформації, після того як її було введено іззовні [619]. 

Унаслідок неналежного правового регулювання в національному 

інформаційному просторі України спостерігається низка негативних явищ, які 

створюють реальні та потенційні загрози кібернетичній безпеці. У 2014 році на 

території Автономної Республіки Крим та у південно-східних регіонах України 

здійснювався інформаційно-психологічний тиск на населення України з боку засобів 

масової інформації Російської Федерації, спостерігалася інформаційна експансія (чи 

інтервенція. – Авт.) в національний інформаційний простір України, захоплювались 

стратегічні об’єкти української телекомунікаційної інфраструктури.  

Поділяємо наукову позицію про те, що з метою попередження зловживання 

інформацією та для захисту інформаційних прав сучасний стан забезпечення 

національної та кібернетичної безпеки України потребує розробки науково 

обґрунтованої державної політики та стратегії в цій галузі, визначення системи 

національних цінностей, життєво важливих інтересів особистості, суспільства та 

держави, визначення зовнішніх і внутрішніх загроз цим інтересам, пошуку 

ефективних заходів для забезпечення безпеки в усіх її сферах, захисту від 

інформаційних загроз та реалізації права на отримання достовірної інформації. 

Паралельно усе вищевикладене свідчить про потребу прийняття нормативно-

правових актів, в яких був би передбачений механізм захисту інформаційних прав 

від протиправних дій третіх осіб щодо інформації [715]. 
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Водночас, у широкому сенсі, ідеологія кібернетичної інтервенції у ІС 

характеризується іншою ідеєю, відокремленої від ідеї звичайної кіберзлочинності, 

що націлена, як і загальнокримінальна злочинність, переважно на отримання певної 

матеріальної вигоди. 

Очевидно, що в умовах  РІС  питання криміналізації інформаційної інтервенції 

мають порушуватися на міжнародному рівні за ініціативи й окремих держав. Однак 

ініціатива запровадження відповідних заходів кримінально-правової політики має 

носити здебільшого міжнародний характер: на рівні модельних конвенцій, і, 

очевидно, спільних стратегій між країнами кооперативних об’єднань (НАТО, ЄС) 

[681]. 

Кіберпростір перетворився на арену боротьби між суб’єктами міжнародних 

відносин. За цих умов, окрім інформаційної інтервенції, більшого розповсюдження і 

поширення набув термін «кібервійна». Однак даний термін не є усталеним.  

Дослідниками та експертами пропонується широкий спектр визначень 

кібервійни, зокрема:  

 кібервійна – чітко скоординована цифрова атака однієї держави, 

спрямована на проникнення у комп’ютери та мережі іншої держави з метою 

заподіяння шкоди або руйнування;  

 кібервійна – конфлікт, що передбачає використання ворожих, 

незаконних атак на комп’ютери та мережі з метою руйнування комунікацій та інших 

елементів інфраструктури як механізм заподіяння економічної шкоди або підриву 

системи оборони країни;  

 кібервійна – застосування комп’ютерних технологій та мережі Інтернет 

однією державою, або за її безпосередньої підтримки, проти іншої держави, 

спрямоване проти її безпеки і оборони, яке є настільки інтенсивним і серйозним, що 

становить реальну загрозу безпеці та суверенітету цієї іншої держави [223, с. 81]. 

Зважаючи на те, що за змістом дані явища мною були проаналізовані вище в 

роботі, я лише позначив на факт існування даного терміну. Не виключаю, що в 

рамках подальших безпекових та інформаційно-правових досліджень даний термін 

набуде своєї відповідної наукової рефлексії, у тому числі і зважаючи на неохідність 
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концептуалізації поняття «гібридна війна». Адже широке його застосування у 

нормативних актах і також нормо-проектних документах, виступах державних 

діячів потребує наявності правового змісту у даного поняття. Тому це також, я 

переконаний, – окремий та цікавий, вельми необхідний пласт наукових досліджень. 

Воєнна сфера зазнає чи не найдраматичніших змін внаслідок розбудови 

глобального кіберпростору та інформаційного ландшафту взагалі. Більшість країн 

світу активно трансформує свої потенціали у сфері оборони в напрямі посилення 

кібернетичних можливостей ведення бойових дій та захисту від аналогічних дій з 

боку супротивника, оскільки дедалі актуальнішими стають нові типи загроз. З 

урахуванням широкої інформатизації сектора безпеки і оборони, зокрема, створення 

ЄАСУ ЗС України, оборонний потенціал нашої держави стає більш чутливим до 

кіберзагроз. Впровадження провідними країнами сучасних кіберозброєнь 

перетворює кіберпростір на окрему, поряд з традиційними «Земля», «Повітря», 

«Море», «Космос», сферу ведення бойових дій, а у найближчому майбутньому 

рівень обороноздатності країни буде визначатись, у т.ч. наявністю у неї ефективних 

підрозділів для ведення бойових дій в кіберпросторі та здатність протистояти 

кіберзагрозам не лише у сфері оборони [750], а в усіх сферах життєдіяльності. 

 

Висновки до третього розділу 

Як на міжнародному, так і на національному рівнях відсутнє визначення 

«кіберзагроз» і це має негативні наслідки. Проаналізувавши деякі з існуючих 

дефініцій, визначаю «кіберзагрози» як протиправні карні дії суб’єктів 

інформаційних правовідносин, що створюють небезпеку національним інтересам 

держави, суспільства та людини в кіберпросторі, реалізація яких залежить від 

належного функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем, а також відносин щодо створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

Сутність кіберзагроз становлять їх суб’єкти, тобто суб’єкти кібернетичних 

правовідносин, а об’єктом виступають суспільні відносини, що складаються в 

кіберпросторі. 
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Таким чином, за відсутності донедавна єдиного уніфікованого визначення 

кіберзагроз, актуальним є перегляд чинних нормативно-правових актів та їх 

доповнення згідно з новим Законом України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» [638]. Нині існує низка НПА, в яких вживається термін 

«кіберзагроза», але не надається тлумачення, що може призвести до його 

неправильного правозастосування, непритягнення винних до відповідальності та 

інших негативних наслідків у правовій площині. 

Поділяю позицію про те, що одним із ключових питань організації ефективної 

роботи національних систем кібербезпеки залишається налагодження взаємодії між 

компетентними державними органами, які є суб’єктами кібернетичної безпеки, та 

здійснення координації з такої діяльності [308, с. 76]. Водночас переконаний у тому, 

що поряд з компетентними державними органами до легітимованого переліку 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки мають бути віднесені і недержавні організації, в 

тому числі волонтерські. 

Проблема захисту критичної інфраструктури від кібернетичних загроз 

повинна бути складовою загальнодержавної системи кібернетичної безпеки. Для 

протидiї сучасним загрозам у кiберпросторi системи захисту повиннi мати змогу 

швидко адаптуватися до змiн. В існуючих нормативно-правових актах станом до 

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

була усунена із прийняттям ЗУ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

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

дію 9 травня 2018 року.  

Під «легітимацією кіберзагроз» варто розуміти їх узаконення або закріплення 

у нормативно-правових актах, що сприятиме. Загрози кібербезпеці або кіберзагрози 

– наявні та потенційно можливі явища і чинники, які створюють небезпеку життєво 

важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави в кібернетичній 

сфері. Основними видами кіберзагроз (загроз у сфері кібернетичної безпеки) є: 

кіберзлочинність; кібертероризм та кібершпигунство; кібервійна. 

Відсутність дієвої національної системи кібербезпеки, серед основних завдань 

якої була б профілактика кіберзлочинності, створює сприятливі умови для втрати 
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кібернетичного суверенітету, неможливості реалізації національних інтересів в 

кібернетичній сфері, перетворення України на об’єкт кібервідносин, а не суб’єкт.  

Невідповідність чинного законодавства сучасним загрозам та небезпекам у 

кібернетичній сфері також сприяють виникненню та розвитку кіберзлочинності, 

формуванню сталої системи дестабілізації державного управління.  

Встановлено, що як на міжнародному, так і на національному рівнях відсутня 

уніфікована дефініція «кібершпигунства» і це формує підстави для здійснення 

ґрунтовних досліджень даного явища. Під кібершпигунством запропоновано 

розуміти – злочинну діяльність, яка здійснюється шляхом таємного вистежування, 

розшуку, збирання, викрадання та передачі інформації, що становить державну 

таємницю, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам, якщо ці 

дії вчинені іноземцем або особою без громадянства і з використанням методів 

кібернетики. Об’єктом кібершпигунства є зовнішня безпека України, її суверенітет, 

територіальна цілісність і недоторканність, обороноздатність, державна, економічна 

чи інформаційна безпека та кібернетичний простір в цілому. Із об’єктивної сторони 

– шпигунство виражається в передачі або збиранні з метою передачі іноземній 

державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять 

державну таємницю. Предметом цього злочину є відомості, що містять державну 

таємницю. Аналізуючи суб’єктивну сторону злочинів, слід говорити про те, що 

кібершпигунство характеризується прямим умислом. Суб’єкт злочину спеціальний – 

іноземець або особа без громадянства, які досягли 16-річного віку. Наголошую на 

тому, що дане злочинне діяння повинно бути закріплене на законодавчому рівні не 

лише національному, а й міжнародному з метою уніфікації та можливості 

приведення існуючих норм в єдине ціле. 

Новаторським, що може розглядатися елементом наукової новизни і бути 

віднесено до рубрик уперше, з урахуванням концепції активних заходів, 

проактивного підходу, є уведення в науковий обіг поняття контркібершпигунської 

діяльності, визначення якої з урахуванням базових концептів теорії кібербезпекової 

політики, інформаційного права та націобезпекознавства можу надати в наступному 

вигляді: 
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контркібершпигунська діяльність – спеціальний вид діяльності 

компетентних органів державної влади і уповноважених ними недержавних 

організацій у сфері забезпечення кібернетичної безпеки, яка здійснюється з 

використанням системи: 1) контррозвідувальних; 2) кібернетичних; 

3) інформаційних; 4) пошукових; 5) режимних; 6) адміністративно-правових заходів, 

спрямованих на: упередження шляхом проведення активних заходів з метою 

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. 

Відтак, існує нерозривний зв’язок між ефективним рівнем 

контркібершпигунства і рівнем кібербезпекової політики з одного боку, а також 

рівнем останньої та якістю законодавства в цій сфері. Ухвалення ефективних та 

реально працюючих законодавчих гарантій щодо захисту кібернетичних прав та 

формування гарантій забезпечення кібернетичної безпеки суттєво поліпшує 

ситуацію з їх забезпеченням. 

Переконаний, в перспективі постане питання про розроблення спеціального 

позасудового механізму захисту прав і свобод людини у кіберпросторі і 

необхідність утворення інституту кібернетичного омбудсмана. 

Під кібертероризмом слід розуміти протиправне діяння у кіберпросторі або з 

його використанням, яке вчиняється з метою досягнення негативних наслідків, 

наприклад отримання матеріальних благ чи загроза інформаційній безпеці держави. 

Кібертероризм має місце в кібербезпековому просторі. 
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Для кібертероризму характерним є використання комп’ютера як інструмента 

злочину та існування Інтернету як міжнародного інформаційного простору, в якому 

перебуває об’єкт злочину. Зловмисна атака з боку кримінальних індивідів чи їх 

угруповань вчиняється на такі специфічні об’єкти, як інформація, програми, 

комп’ютери, локальні та глобальні мережі. Кібертероризм є видовим, а 

інформаційний тероризм – родовим поняттям одного негативного явища – 

тероризму. 

У звуженому та спрощеному сенсі інформаційна інтервенція – 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.  

Дане явище завжди має негативний прояв. Інформаційні інтервенції 

становлять суттєву загрозу кібернетичній безпеці, оскільки остання є частиною 

національної безпеки та може завдавати шкоди як державі в цілому, 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.  

При цьому вибір конкретних засобів і способів забезпечення кібернетичної 

безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, 

адекватних характеру і масштабам реальних та потенційних кібернетичних загроз 

життєво важливим інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. 

Зауважу, що загальної кількісної оцінки стосовно видів кібератак та методів їх 

застосування досі немає. Комплексних статистичних досліджень у цьому плані не 

було. Але ще в далекому 1984 році Фред Коен (F. Cohen) у праці «Computer Viruses: 

theory and experiments», присвяченій математичним основам вірусної технології, 

довів: із того, що множина всіх можливих злоякісних кодів нескінченна, випливає 

нескінченність множини самих атак [234, с. 43]. Саме тому актуальним і логічним 
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продовженням роботи виступає подальше дослідження напрямів державної політики 

у сфері кібербезпеки, з опертям на проголошений мною проактивний підхід та 

наступальну стратегію в кіберпросторі. 

За результатами дослідження, отриманими у цьому розділі, наявні такі 
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РОЗДІЛ 4 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 

4.1 Адміністративно-правовий зміст національної системи кібербезпеки 

як складової системи національної безпеки України 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово трансформує світ. 

Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує 

суспільство, створює новий, глобальний та інтерактивний ринок ідей, досліджень та 

інновацій, стимулює відповідальну та ефективну роботу влади й активне залучення 

громадян до управління державою та вирішення питань місцевого значення, 

забезпечує публічність та прозорість влади. 

Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних 

технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній 

безпеці. Поряд із інцидентами природного (ненавмисного) походження зростає 

кількість і потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та 

осіб. 

Поширюються випадки незаконного створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення інформації, незаконних фінансових операцій, 

крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. Кіберзлочинність стає 

транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і 

держави в цілому. 

Агресія Російської Федерації, що триває донині, інші докорінні зміни у 

зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають 

невідкладного створення національної системи кібербезпеки як складової системи 

забезпечення національної безпеки України [751]. Ці та інші фактори і 

обумовлюють необхідність поряд із аналізом теоретико-правових і методологічних 
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питань, визначення загроз дослідження процесу формування та розвитку 

національної системи кібербезпеки. 

Незважаючи на значний масив наукової літератури [401; 382; 403; 404; 679; 

839; 23; 224; 853; 673; 588], питанням побудови саме системи кібербезпеки і 

правового регулювання її діяльності приділялось замало уваги. 

 На сьогоднішній день провідні держави світу та суспільство в цілому дедалі 

більше покладаються і, відповідно, залежать від безперешкодного функціонування 

п’ятого простору – кіберпростору, під яким пропонується розглядати сукупність 

взаємопов’язаних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, баз та банків 

даних, що обробляються в комп’ютерних мережах і пов’язаній з ними 

інфраструктурі, разом з об’єктами, що підпадають під їх контроль та управління. 

Захист інтересів держав та громадян у кіберпросторі стає життєво важливим 

завданням, яке перетворює безперешкодне використання ІТ-мереж на питання 

безпеки й оборони. Потенційна небезпека може загрожувати системам державного 

та військового управління, економіки та промисловості.  

Найбільш ефективним шляхом вирішення зазначених питань є побудова 

моделі національної системи кібербезпеки та розроблення з обов’язковим 

зазначенням в законодавстві пріоритетних напрямів та відповідальності діяльності 

як державних, так і недержавних суб’єктів даної системи. 

Зазначу, що зміст будь-якого явища – це його сутність, внутрішня особливість 

[83, с. 373], отже, зміст національної системи кібербезпеки і становитимуть її певні 

ознаки та особливості. 

Під системою розуміється сукупність яких-небудь елементів, одиниць, 

частин, об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням [83, с. 1126].  

У першому Словнику зі стратегічних комунікацій за редакцією В.А.Ліпкана 

поняття «система» визначено, як – множина взаємопов’язаних елементів та відносин 

між ними, які у своїй органічній єдності утворюють нову якість. Система задається 

(описується) такими параметрами (характеристиками): метою і завданнями 

(конкретизованою в просторі і часі метою); входами і виходами системи; 

обмеженнями, які необхідно враховувати при побудові (модернізації, оптимізації, 
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реструктуризації) системи; процесами всередині системи, які забезпечують 

перетворення входів у виходи [611, с. 327]. 

Отже, система кібербезпеки – це не проста сукупність органів, задіяних на 

забезпечення кібербезпеки через визначення їхньої предметної компетенції у 

профільному законі, це, передусім, взаємопов’язана спільними цілями та 

завданнями щодо реалізації національних інтересів в кіберпросторі множина 

органів, які внаслідок спільної, узгодженої за принципами та методами діяльності 

досягають спільних результатів з використанням притаманних форм і методів 

реалізації предметної компетенції, визначеної в законодавстві України. 

На думку В. П. Шеломенцева, як система кібернетичної безпеки (система 

кібербезпеки) розглядається сукупність спеціальних суб’єктів забезпечення 

кібернетичної безпеки, засобів та методів, що ними використовуються, а також 

комплекс відповідних взаємопов’язаних правових, організаційних та технічних 

заходів, що ними здійснюються [853, с. 300]. 

Інші автори під терміном система кібернетичної безпеки розуміють 

сукупність узгоджених за завданнями 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 [673]. 

Погоджуюся з тим, що побудова дієвої національної системи кібербезпеки 

вимагає від державних органів України чіткого визначення державної політики у цій 

сфері та випереджального реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світі у 

сфері забезпечення кібернетичної безпеки. При цьому вибір конкретних засобів і 

шляхів забезпечення кібернетичної безпеки України обумовлюється необхідністю 

своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру та масштабам реальних і 

потенційних кібернетичних загроз життєво важливим інтересам людини і 

громадянина, суспільства і держави. Організаційне забезпечення системи 

кібербезпеки також можна розглядати як цілеспрямовану діяльність суб’єкта 

забезпечення кібербезпеки, пов’язану зі: 



 270 

– створенням і впорядкуванням (розвитком) організаційних структур, 

найбільш доцільних для забезпечення безпеки у кіберпросторі; 

– впорядкуванням (налагодженням) процесу управління у сфері забезпечення 

безпеки у кіберпросторі, забезпеченням найліпших умов для прийняття та реалізації 

відповідних управлінських рішень. 

На цю ж обставину зазначає і С.В.Петров, вказуючи, що дане забезпечення 

характеризується місцем і роллю спеціальних суб’єктів (відповідних державних 

органів та їх спеціалізованих підрозділів), їх функціями, повноваженнями, а також 

підставами, умовами і напрямами їх взаємодії при здійсненні заходів із забезпечення 

безпеки у кіберпросторі [588, с. 128—129].  

Серед суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки виділяють загальні та 

спеціальні. 

До загальних суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки відносяться: 

Президент України; Верховна Рада України; Рада національної безпеки і оборони 

України; Кабінет Міністрів України; Збройні сили України, інші військові 

формування, утворені відповідно до закону; Служба безпеки України; Служба 

зовнішньої розвідки України; Національний банк України; інші міністерства та 

центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування; правоохоронні, розвідувальні і контррозвідувальні 

органи, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності; суб’єкти підприємницької 

діяльності різних форм власності у сфері виробництва інформаційних продуктів та 

надання інформаційних послуг; підприємства, установи та організації, віднесені до 

об’єктів критичної інфраструктури. 

Спеціальними суб’єктами забезпечення кібернетичної безпеки є державні 

органи, крім загальних функцій, уповноважені на здійснення боротьби з 

кіберзлочинністю та кібертероризмом, протидію кібершпигунству, а також на 

забезпечення кібернетичного захисту об’єктів національної критичної 

інфраструктури, здійснення кібероборони. До таких суб’єктів відносяться: 

Національний координаційний центр з кібербезпеки, Міністерство внутрішніх справ 

України; Служба безпеки України; Державна служба спеціального зв’язку та 
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захисту інформації України; Міністерство юстиції України; Генеральна прокуратура 

України.  

Підтримую думку авторів [588] про доцільність виокремлення у системі 

кібернетичної безпеки України таких основних елементів відповідно до виділених 

раніше в роботі основних видів загроз кібербезпеці: 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. 

При цьому під загальнодержавною системою в цілому слід розуміти 

сукупність спеціальних суб’єктів національної системи кібербезпеки, засобів і 

методів, що ними використовуються, а також комплекс відповідних 

взаємопов’язаних інформаційних, кібернетичних, правових, організаційних, 

технічних та заходів стратегічних комунікацій, що ними здійснюються. 

Наприклад, у Європейському Союзі у зв’язку з розумінням важливості 

проблеми кібербезпеки в 2004 році було створено Європейське агентство з 

мережевої та інформаційної безпеки, місією якого є допомога Спільноті в 

забезпеченні високого рівня мережевої та інформаційної безпеки; допомагати 

Комісії, державам-членам та бізнес-спільнотам у виконанні вимог мережної та 

інформаційної безпеки, у тому числі удосконалити нинішнє та майбутнє 

законодавство Спільноти [872]. 

Основними завданнями агентства є інформування громадськості про нові 

віруси, атаки хакерів і проблеми з безпекою інформаційного простору Європи, а 

також розслідування епідемій електронних вірусів і електронних атак. Особливо 

підкреслюється, що ENІSA не збирається відігравати роль кіберполіцейських, 

оскільки для силових операцій є інші структури, а слугує консультативним органом, 

що надає посильну допомогу як у затриманні злочинців, так і в запобіганні вчиненні 

злочинів. Агентство планує розробляти і розповсюджувати навчальні посібники, а 

також проводити навчання персоналу інформаційним ризикам і способам захисту 
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даних. Планується і проведення науково-дослідницької роботи в галузі захисту 

інформації [872]. 

Щодо України, то слід зазначити, що практично всі національні стратегії щодо 

забезпечення кібербезпеки і переважна більшість експертів пов’язують 

проблематику кібербезпеки саме з використанням у процесі людської діяльності 

комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж (до останніх належить і мережа 

Інтернет) [12], а Національний координаційний центр кібербезпеки має стати 

системоутворювальним елементом всієї системи кібербезпеки та кіберзахисту 

України. До складу Центру увійшли представники ключових державних органів, які 

відповідають за весь спектр питань протидії широкому спектру кіберзагроз [801]. 

У розвинених країнах кібербезпека і стратегія кібероборони – важливі 

складові забезпечення миру. Найбільше в цій сфері досягли успіху США й Ізраїль, 

де є відповідні підрозділи кібервійськ, а в США утворено окреме 

кіберкомандування. 

Кіберпростір давно перетворився на п’ятий вимір ведення війни, крім суші, 

моря, повітря і космосу. Загальносвітовою є стійка тенденція зростання числа 

комп’ютерних атак на важливі об’єкти національних інфраструктур іноземних країн, 

що призводило й призводить до завдання шкоди державам через спотворення та 

витоки важливої для них інформації, блокування виробничих процесів на 

стратегічних об’єктах. Зазначене зумовило зміну зовнішньополітичних доктрин 

провідних ядерних країн світу, згідно з якими кібератаки прирівнюються до 

військових дій та передбачають можливість завдання воєнних ударів у відповідь.  

Наприклад, за кілька днів до виборів президента хакерські угропування 

спробували вивести з ладу сайт ЦВК і систему Вибори. За словами СБУ, велика 

частина кібератак була проведена з Росії [507]. Або ж хакерська атака на 

електромережу в Україні, яка була першою в історії кібератакою на об’єкти 

постачання, що призвела до порушення у безперервній подачі електроенергії, яке 

відбулося на заході України 23 грудня 2015 року [817]. Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в чергове 
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зазнав DDоS-атаки [493], а ще Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) і 

Спортивний арбітражний суд (CAS) [78].  

На сайт Bellingcat здійснювались хакерські атаки з метою дискредитувати 

результати їхнього дослідження, більшість з яких підтвердила у своєму звіті 

міжнародна слідча група в Нідерландах [506]. У США ініціюють введення санкцій 

проти РФ через кібератаки [806]. 

Протистояння в кіберпросторі є небезпечною складовою гібридної війни, 

розв’язаної проти України, тому потрібно швидко, надійно та ефективно реагувати 

на будь-які кіберзагрози, що неможливо без інтегрування та чіткої взаємодії всіх 

наявних ресурсів суб’єктів кібербезпеки. Окрім відпрацювання ефективного 

реагування на кібератаки та кіберінциденти, необхідно вибудувати активний захист 

кіберпростору, створюючи належні умови для інституційного та технологічного 

забезпечення кібербезпеки [492]. Наприклад, у 2016 році поліція отримала близько 

10 тис. заяв про кіберзлочини [156].  

Очевидною є необхідність створення національної системи кібербезпеки як 

одного з елементів системи забезпечення національної безпеки держави, коли нею 

займатимуться відповідні підрозділи СБУ, кіберзахистом – підрозділи ДССЗЗІ 

(Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації), а боротьбою з 

кіберзлочинністю – підрозділи кіберполіції. Координацію та ефективну взаємодію 

буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО України [74], тобто нагальною є 

потреба підготовки та ухвала відповідних нормативно-правових актів та внесення 

змін до наявних. На цю обставину вказують і інші дослідники [588; 589]. 

Нині у цього ДССЗЗІ відсутні як повноваження, так і інструментарій та важелі 

впливу в цій сфері. Водночас доволі позитивним є той факт, що в системі 

Держспецзв’язку функціонує спеціалізований підрозділ, про який уже згадувалося, – 

команда реагування на комп’ютерні інциденти (CERT-UA) [588, с. 128]. 

Розвиток національної системи кібербезпеки повинен супроводжуватись 

відповідними корективами у процесі реформування усієї системи національної 

безпеки. 
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Зауважу, що Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України». Метою Закону є створення 

національної системи кібербезпеки як сукупності політичних, соціальних, 

економічних та інформаційних відносин разом із організаційно-адміністративними 

та техніко-технологічними заходами шляхом комплексного підходу у тісній 

взаємодії державного і приватного секторів та громадянського суспільства [666]. 

Незрозумілим є те, що у Положенні про Національний координаційний центр 

кібербезпеки закріплені його завдання і, з-поміж інших, здійснення аналізу стану 

кібербезпеки та результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки, 

стану забезпечення кадрами національної системи кібербезпеки та підготовка 

пропозицій щодо її удосконалення [606], а от нормативно-правовий акт, в якому 

тлумачилися б усі аспекти даної системи, досі відсутній.  

НСКБ як, насамперед система організованої та цілеспрямованої взаємодії 

суб’єктів кібербезпеки, має об’єднати широкий спектр правоохоронних, 

розвідувальних та контррозвідувальних органів, центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, що здійснюють 

регулювання у сфері інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації для 

своєчасного виявлення, попередження та припинення кіберзагроз, усунення 

передумов до їх настання та мінімізації негативних наслідків від їх реалізації. 

Функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з 

приватним сектором – операторами та провайдерами телекомунікації, власниками та 

розпорядниками критичних об’єктів інформаційної інфраструктури держави, 

компаній, діяльність яких пов’язана зі сферою інформаційної безпеки [588, с. 128]. 

Для ефективного правового регулювання кібербезпеки надзвичайно важливо 

розуміти правову природу загроз кіберпростору, яку я детально проаналізував у 

попередньому розділі. 

Як зазначено у Стратегії національної безпеки України, то актуальними 

загрозами кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів є: уразливість об’єктів 

критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до кібератак; фізична 
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і моральна застарілість системи охорони державної таємниці та інших видів 

інформації з обмеженим доступом.  

За своїм алгоритмом будови функціоналу національної системи кібербезпеки 

вона має будуватись за принципом адекватності: кожній конкретно визначений 

загрозі має відповідати або напрям державної кібербезпекової політики, або 

конкретне завдання в рамках визначеного напряму цієї політики. 

Пріоритетами забезпечення кібербезпеки та безпеки інформаційних ресурсів є: 

розвиток інформаційної інфраструктури держави; створення системи забезпечення 

кібербезпеки, розвиток мережі реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

(CERT); моніторинг кіберпростору з метою своєчасного виявлення, запобігання 

кіберзагрозам і їх нейтралізації; розвиток спроможностей правоохоронних органів 

щодо розслідування кіберзлочинів; забезпечення захищеності об’єктів критичної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова від 

програмного забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого у Російській 

Федерації; реформування системи охорони державної таємниці та іншої інформації з 

обмеженим доступом, захист державних інформаційних ресурсів, систем 

електронного врядування, технічного і криптографічного захисту інформації з 

урахуванням практики держав-членів НАТО та ЄС; створення системи підготовки 

кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів сектора безпеки і оборони; розвиток 

міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, інтенсифікація 

співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового фонду НАТО для 

посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки [751]. 

Останнім часом проблема забезпечення національної безпеки зміщується убік 

не стільки декларованої, скільки реально розглядуваної. Передусім, це обумовлено 

активізацією зовнішніх загроз безпечного розвитку України: посиленням 

мілітаризації держав у регіоні, наявністю відкритих збройних конфліктів на 

території України та поряд із її кордонами, використанням положення енергетичної 

та торговельно-економічної залежності нашої країни, посиленням економічного та 

інформаційного тиску на неї, веденням гібридної війни тощо.  
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Водночас зовнішні загрози посилюються наявністю внутрішніх викликів 

національній безпеці, зокрема йдеться про розбалансованість та незавершеність 

системних реформ, перманентний конфлікт інтересів між центральними органами 

виконавчої влади, зниження обороноздатності держави, боєздатності Збройних сил 

України, незадовільний стан фінансування, складне економічне становище, глибоку 

та системну корупційну кризу. 

Слід констатувати, що сучасний стан системи національної безпеки не 

забезпечує у повному обсязі нейтралізацію існуючих загроз і викликів. Незважаючи 

на вжиття низки заходів, реалізація державної безпекової політики ще не може 

характеризуватися як системна.  

Національна безпека має забезпечуватися проведенням єдиної узгодженої 

державної політики у всіх сферах життєдіяльності, системою заходів 

інформаційного, організаційно-правового, фінансово-економічного, соціально-

політичного характеру, котрі є адекватними загрозам і небезпекам життєво 

важливим інтересам особи, суспільства і держави. Враховуючи той факт, що 

система національної безпеки є багатокомпонентною, постає потреба в існуванні 

спеціальної підсистеми, мета функціонування якої полягала б у забезпеченні 

функціонування та розвитку цієї системи, тобто у забезпеченні життєздатності її 

системостворювальних елементів, зокрема національних інтересів людини, 

суспільства, держави. Такою системою і є система забезпечення національної 

безпеки [383, с. 57], а також НСКБ. Ці та інші фактори і підтверджують висновок 

про актуальність і новизну розгляду національної системи кібербезпеки не лише 

як підсистеми державної інформаційної політики, а й передусім в якості складового 

компонента системи забезпечення національної безпеки України. 

 Метою даного підрозділу і елементом наукової новизни, що може бути 

віднесено до рубрики дістало подальшого розвитку, є дослідження національної 

системи кібербезпеки як складової системи національної безпеки України, для 

досягнення якої були такі наступні завдання: дослідити зміст даного поняття, 

проаналізувати існуючі дефініції, окреслити актуальні проблеми та можливі шляхи 

їх розв’язання. 
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У процесі розвитку високих технологій виникло принципово нове 

середовище – кіберпростір, що формується із соціальної, технічної, 

телекомунікаційної, інформаційної, мережевокомп’ютерної складової [588]. 

Кіберпростір одночасно виступає як суб’єкт та об’єкт впливу. Сучасна успішна 

геополітика неможлива без стійкого домінування у кіберпросторі. Кіберборотьба 

набула стратегічного управлінського спрямування, адже синтетичний характер 

впливу кіберзагроз не лише на кібернетичний, а й на реальний простір формує нові 

можливості для реалізації геополітичних стратегій.  

Нині кіберборотьба проводиться без міжнародних правових обмежень у 

просторі та часі і характеризується високою ефективністю щодо досягнення воєнно-

політичної мети. Все більш вирішальним чинником досягнення успіху у світовому 

протиборстві стає інформаційно-технічна дезорганізація систем державного і 

воєнного управління та інформаційно-психологічна деморалізація населення країн, 

насамперед складу їх збройних сил. Кіберпростір став невід’ємною частиною 

інформаційного простору та п’ятою сферою ведення збройної боротьби. Сама 

збройна боротьба, завдяки інформаційному чиннику, набула високого ступеня 

керованості. Деякі країни з метою захисту свого кіберпростору почали просування 

проектів регулювання (правил поведінки) у кіберпросторі (або за визначенням 

деяких документів – «сфері міжнародної інформаційної безпеки»). У 2013 р. свої 

стратегії кібербезпеки прийняли Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Угорщина, 

Польща, Індія [313]
 
і в 2016 році –Україна.  

Розпочинаючи дослідження, перш за все, визначимося із категорією «система 

забезпечення національної безпеки України». Найбільш вдалим тлумаченням, на 

мою думку, є дефініція, запропонована В. А. Ліпканом. Під системою забезпечення 

національної безпеки слід розуміти систему теоретико-методологічних, нормативно-

правових, інформаційно-аналітичних, організаційно-управлінських, розвідувальних, 

контррозвідувальних, оперативно-розшукових, кадрових, науково-технічних, 

ресурсних та інших заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління 

загрозами за небезпеками, за якого державними і недержавними інституціями 

гарантується прогресивний розвиток українських національних інтересів, джерел 
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духовного і внутрішнього добробуту народу України, ефективне функціонування 

самої системи забезпечення національної безпеки України [383, с. 60].
 
 

Також, розмірковуючи в резонанс із В. А. Ліпканом, фактично дублюючи 

змістовні описові ознаки поняття, автори підручника з Політології визначають 

систему забезпечення національної безпеки як організовану державою сукупність 

суб’єктів: державних органів (законодавчої, виконавчої та судової влад), 

громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та 

завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену 

діяльність у межах законодавства України [605]. 

Діяльність із формування системи забезпечення національної безпеки України 

була невід’ємною складовою і чинником державотворчих процесів із початку 

виникнення незалежної України. Вже в Декларації про державний суверенітет 

України (16 липня 1990 року) питання безпеки розглядалися в розділах «Зовнішня і 

внутрішня безпека», «Міжнародні відносини», «Екологічна безпека». Питання 

внутрішньої та зовнішньої безпеки аналізуються через призму права України на 

власні збройні сили, власні внутрішні війська та органи державної безпеки. З 

проблемами безпеки пов’язаний намір України стати у майбутньому нейтральною 

державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних 

принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Україна 

задекларувала прагнення активно сприяти зміцненню загального миру і міжнародної 

безпеки, брати активну участь у роботі міжнародних організацій в обсязі, 

необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів [605]. 

Система національної безпеки будь-якої країни базується на концептуальних 

нормативно-правових документах, у яких викладаються офіційні погляди на роль і 

місце держави у світі, її національні цінності, інтереси й цілі, способи й засоби 

запобігання зовнішнім і внутрішнім небезпекам і загрозам [383, с. 58]. Аналогічна 

позиція, але через 12 років дублюється і іншими авторами [786, с. 3]. Деякі ж 

автори, постулюючи необхідність розгляду національної системи кібербезпеки  як 

елемент системи забезпечення нацоінальної безпеки, не демонструють гнучку 
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аргументацію даних положень, лишаючи їх декларативними та науково не 

доведеними [588, с. 127] 

Забезпечення належного рівня кібернетичної безпеки виступає необхідною 

умовою розвитку не лише інформаційного, а й кібернетичного суспільства, 

включаючи питання окремішнього формування кіберкультури, кібермови та 

кіберморалі. В умовах кібернетичної глобалізації, її інтеграції в різні сфери 

суспільного життя керівництво провідних держав світу приділяє посилену увагу 

створенню та удосконаленню ефективних систем захисту критичної інфраструктури 

від зовнішніх і внутрішніх загроз кібернетичного характеру. У своєму щорічному 

посланні у 2016 році Президент України наголосив, що довгий час Україна не мала 

цілісної політики щодо кіберпростору та кібербезпеки. Важливим здобутком  

2015–2016 рр. є перехід до такої системної та цілісної політики, яка забезпечить 

державі не лише здатність точково реагувати на кіберінциденти, а й розбудувати 

адекватну сучасним викликам і реаліям систему національної кібербезпеки  

[8, с. 222]. 

Як складову такої системи варто розглядати єдину загальнодержавну систему 

протидії кіберзлочинності, пропозиції щодо створення якої ще у 2011 році 

доручалося розробити Кабінету Міністрів України за участю Служби безпеки 

України [404]. 

 

4.1.1 Поняття національної системи кібербезпеки 

Висхідним визначенням, яким я буду послуговуватись у своєму дослідженні, є 

визначення поняття «система» В. А. Ліпканом, та О. С. Ліпкан: система – 

сукупність об’єктів, відносин і взаємозв’язків між ними, що у своїй органічній 

єдності утворюють нову якість [395, с. 314]. 

За допомогою даного визначення уможливлюється розуміння формування 

предметних дефініцій, виділення чи навпаки – втрата певних корелятивних ознак. 

Отже, далі, з урахуванням визначеного вище поняття «кібербезпека» та 

«система», проаналізую визначення поняття «система кібербезпеки». 
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В. П. Шеломенцев визначає систему кібернетичної безпеки (систему 

кібербезпеки) як сукупність спеціальних суб’єктів забезпечення кібернетичної 

безпеки, засобів та методів, що ними використовуються, а також комплекс 

відповідних взаємопов’язаних правових, організаційних та технічних заходів, що 

ними здійснюються [853]. 

На думку В. В. Куцаєва, система кібернетичної безпеки – сукупність 

узгоджених за завданнями 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 [673]. 

Також окремо пропонується використовувати термін система кібернетичної 

безпеки Міністерства оборони України та Збройних сил України – сукупність 

узгоджених за завданнями 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 [673]. 

Тобто у дещо спрощеному вигляді: під національною системою кібербезпеки 

пропонується розуміти – сукупність суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки, 

властивих конкретній нації чи державі, які здійснюють узгоджену та скоординовану 

за спільною метою, принципами, функціями та методами взаємодію з метою 

формування сприятливих умов для реалізації національних інтересів у 

кіберпросторі. 

Тож система кібернетичної безпеки також розглядається і як сукупність 

узгоджених за метою, завданнями, функціями, принципами 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 супроводжуватись 

відповідними корективами у процесі реформування сфери національної безпеки, а 

функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з приватним 
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сектором, формування інтегральної інформаційної бази даних суб’єктів НСК [588; 

172]. 

Кіберпростір характеризується відсутністю кордонів, динамікою і відносною 

анонімністю. Забезпечення безпеки в кіберпросторі повинно бути організовано на 

конституційному рівні. 

Очевидною є необхідність створення Національної системи кібербезпеки, 

коли нею будуть займатися відповідні підрозділи СБУ, кіберзахистом – відповідні 

підрозділи ДССЗЗІ (Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації), 

а боротьбою з кіберзлочинністю – відповідні підрозділи МВС (кіберполіція). 

Координацію та ефективну взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ 

РНБО (Національний координаційний центр кібербезпеки ) [74; 588]. 

НСКБ створюється і розвивається відповідно до Конституції України та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері 

кібербезпеки, зокрема: Закон України «Про основи національної безпеки України» 

[636], Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [325], Положення про 

Національний координаційний центр кібербезпеки [606], Стратегія національної 

безпеки України [752], Стратегія кібербезпеки України [750], Воєнна доктрина 

України, Доктрина інформаційної безпеки України [178; 631] та ін. 

Українська держава прагне забезпечення кібербезпеки на національному рівні 

відповідно до стандартів країн-членів ЄС (з метою пришвидшення подальшого 

вступу). Кібербезпека стала пріоритетним питанням формування нормативно-

правової бази, що регулює суспільні відносини у сфері реалізації ДКБП суб’єктами 

НСК. 

Останнім часом воєнно-політичне керівництво України здійснює комплекс 

заходів щодо підвищення ефективності та поліпшення координації діяльності 

суб’єктів НСК. Зокрема, створення національної системи кібербезпеки прямо 

передбачено Стратегією кібербезпеки України для безпечного функціонування 

кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави. На це 

також вказує у своїх публікаціях В. В. Петров [588], а також інші дослідники. 
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Погоджуюся з тими дослідниками, які відзначають, що побудова дієвої 

системи забезпечення кібернетичної безпеки вимагає від державних органів України 

чіткого визначення державної політики у цій сфері та випереджального реагування 

на динамічні зміни, що відбуваються у світі у сфері забезпечення кібернетичної 

безпеки [588, с. 128]. При цьому, вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення 

кібербезпеки України обумовлюється необхідністю застосування нової стратегії 

щодо випереджувального вжиття заходів, які є асиметричними характеру і 

масштабам можливих або потенційних кібернетичних загроз життєво важливим 

інтересам людини і громадянина, суспільства і держави. 

Організаційне забезпечення ефективного функціонування національної 

системи кібербезпеки також можна розглядати як цілеспрямовану діяльність 

суб’єкта забезпечення кібербезпеки, пов’язану зі: створенням і впорядкуванням 

(розвитком) організаційних структур, найбільш доцільних для забезпечення безпеки 

у кіберпросторі; впорядкуванням (налагодженням) процесу управління у сфері 

забезпечення безпеки у кіберпросторі, забезпеченням найліпших умов для 

прийняття та реалізації відповідних управлінських рішень. 

Організаційне забезпечення системи кібербезпеки характеризується місцем і 

роллю спеціальних суб’єктів (відповідних державних органів та їх спеціалізованих 

підрозділів), їх функціями, повноваженнями, а також підставами, умовами і 

напрямами їх взаємодії при здійсненні заходів із забезпечення безпеки у 

кіберпросторі [172]. 

Функціональне призначення національної системи кібербезпеки полягає у 

тому, що вона має, насамперед, забезпечити: 1) створення сприятливих умов для 

реалізації національних інтересів у кіберпросторі шляхом узгодженої та 

синхронізованої мультиплікативної дії механізмів підсистем кібербезпеки, 

кібероборони та кіберзахисту; 2) досягнення основних цілей, напрямів та принципів 

державної політики у сфері кібербезпеки шляхом реалізації закріплених у 

відповідних НПА конкретних повноважень державних органів, підприємств, 

установ, та організацій, в том числі громадських, осіб та громадян у цій сфері; 

3) чітку та ефективну взаємодію та координацію з питань кібербезпеки державних 



 283 

органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних 

органів, наукових установ, навчальних закладів, громадських об’єднань, а також 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також 

окремих громадян, які провадять діяльність, в тому числі підприємницьку, у сфері 

електронних комунікацій, захисту інформації, в тому числі криптографічного, та/або 

є власниками (розпорядниками) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури 

шляхом нормативного закріплення повноважень та предметної компетенції стосовно 

засади зазначеної діяльності із забезпечення кібербезпеки; 4) та внесення 

відповідних змін до доповнень у відповідні НПА. 

Основу національної системи кібербезпеки становитимуть Міністерство 

оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Служба безпеки України, Національна поліція України, Національний банк 

України, розвідувальні органи
 
[751]. 

Дещо в іншому варіанті дана система виписана в Законі України «Про основні 

засади забезпечення кібернетичної безпеки України», де у ч. 1 ст. 8 національна 

система кібербезпеки визначена як сукупність суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

та взаємопов’язаних заходів політичного, науково-технічного, інформаційного, 

освітнього характеру, організаційних, правових, оперативно-розшукових, 

розвідувальних, контррозвідувальних, оборонних, інженерно-технічних заходів, а 

також заходів криптографічного і технічного захисту національних інформаційних 

ресурсів, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

Причому даний підхід не є даниною моді, а виступає прямим віддзеркаленням 

сучасних тенденцій щодо віртуалізації світу, переміщення людей до кібернетичного 

простору. Мною було проаналізовано чимало матеріалів проведених форумів, 

семінарів та конференцій міжнародного і національного масштабу, де 

обговорювалися, а в деяких випадках згодом були опубліковані наукові праці, 

присвячені різноманітним аспектам кібербезпеки, в тому числі і формування 

національних систем кібербезпеки. Також мною було встановлено, що провідні 

держави світу активно займаються не лише розробленням різноманітних стратегій 

кібербезпеки, а й активно вибудовують інституційні системи кібербезпеки. 
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Прикладом таких країн виступають Канада, США, Франція, Німеччина, Ізраїль 

[169, с. 310–316; 308; 497]. 

Аналізуючи системи кібербезпеки провідних країн світу доходимо висновку, 

що на сьогоднішній день не існує уніфікованої моделі побудови національної 

системи кібербезпеки. Домінантна роль у цьому процесі належить спецслужбам, що 

пов’язано із характером кібернетичних загроз сьогодення, протидія яким потребує 

інструментарію (повноважень, форм і методів), притаманного винятково 

спеціальним, а саме: контррозвідувальним органам держави. Враховуючи 

міжнародний досвід та з метою ефективного виконання завдань із забезпечення 

кібернетичної безпеки держави, відомством, що здійснює координацію діяльності 

всіх суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки (Національної системи 

кібербезпеки), можна визначити Службу безпеки України, яка є спеціально 

уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності, а 

також протидіє внутрішнім та зовнішнім загрозам, у тому числі в інформаційній 

(кібернетичній) сфері. Також, зважаючи на світову практику, було запропоновано 

створити Національний центр кібербезпеки, який повинен був підпорядковуватися 

СБ України [308].  

Натомість зі вступом в дію 9 травня 2018 року Закону України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» Національний координаційний центр 

кібербезпеки визначено робочим органом Ради національної безпеки і оборони 

України. Даний Центр здійснює координацію та контроль за діяльністю суб’єктів 

національної безпеки, які забезпечують кібербезпеку під час реалізації Стратегії 

кібербезпеки України, а також вносить Президентові України пропозиції щодо 

формування та уточнення Стратегії кібербезпеки України. Натомість у самій 

Стратегії кібербезпеки України також зазначено, що одним із основним завдань 

даного Центру є підвищення ефективності системи державного управління у 

формуванні та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки. 

Відтак, спостерігаємо неузгодженість нормативно-правових актів. Адже, якщо 

в згаданому Законі акцентується на двох функціях управління: координація і 

контроль, то в Стратегії кібербезпеки України йдеться про організацію системи 
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управління, організацію державної політики у сфері кібербезпеки та підвищення 

ефективності як функціонування самої системи, так і державної політики. Тобто за 

догматико-юридичного аналізу уможливлюється висновувати про різність 

компетенції одного й того самого органу, різність обсягу виконуваних завдань, а 

головне суперечність у тому, хто саме формує, реалізує та підвищує ефективність 

даної політики. 

Більше того, виходячи суто засадничих положень правничої герменевтики, 

доходимо певних висновків. 

1. У Положенні «Про національний координаційний центр кібербезпеки» чітко 

зазначено, що даний Центр є робочим органом РНБОУ, який утворено відповідно до 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про 

Стратегію кібербезпеки України", уведеного в дію Указом Президента України від 

15 березня 2016 року № 96. 

2. Відтак, у даному Положенні реалізуються і деталізуються ті положення, які 

викладені в Стратегії національної безпеки України. 

3. У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

даний функціонал є звуженим і таким, що значно змінює роль даного Центру у 

реалізації державної кібербезпекової політики. 

Таким чином, цей Закон суперечить вже ухваленим рішенням. З одного боку, 

Закон має вищу юридичну силу тож, і Стратегія кібербезпеки і загадане Положення 

мають бути приведені у відповідність із положеннями даного Закону. 

Одним із основних завдань Центру виступає аналіз: стану кібербезпеки; 

результатів проведення огляду національної системи кібербезпеки; стану готовності 

суб'єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії 

кіберзагрозам, здійснення заходів щодо профілактики і боротьби з 

кіберзлочинністю; стану фінансового та організаційного забезпечення програм та 

заходів із реалізації державної політики у сфері забезпечення кібербезпеки України; 

стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних 

інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, 

а також критичної інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти 
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стосовно державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних 

системах; стану забезпечення кадрами національної системи кібербезпеки та 

підготовка пропозицій щодо її удосконалення.  

Причому на визначальну роль Національного координаційного центру 

кібербезпеки (вказав і Секретар РНБОУ, відзначивши, що він має стати 

системоутворюючим елементом всієї системи кібербезпеки та кіберзахисту України 

[800]. 

Отже, як на теоретичному, так і на практичному рівнях порушується, з одного 

боку, просте, а з іншого – дуже важливе питання: налагодження ефективної 

взаємодії, в тому числі цифрової. 

Тож підтримую думку про те, що одним із ключових питань організації 

ефективної роботи національних систем кібербезпеки залишається налагодження 

взаємодії між компетентними державними органами, які є суб’єктами кібернетичної 

безпеки, та здійснення координації такої діяльності [308]. 

Україні необхідно створити ключові механізми державного управління 

кібербезпекою в умовах активізації і багатоальтернативності кіберзагроз у вигляді 

спеціалізованих центрів, інститутів та експериментувати з операціями щодо ведення 

інформаційної війни, фінансувати експертні дослідження та відповідні аналітичні 

центри у сфері інформаційних операцій і створювати структури для наукових 

досліджень та дослідно-конструкторських розробок.  

На порядку денному стоїть низка завдань: 1) поетапно сформувати індустрію 

програмного забезпечення; 2) пришвидшити роботи щодо створення української 

національної мережі суперкомп’ютерних комплексів, об’єднаних 

високошвидкісними оптико- волоконними каналами передачі даних; 3) сформувати 

чітку інформаційну політику з просування вітчизняних ІТ-компаній за кордоном; 

4) об’єднати інтереси освіти, науки та ІТ-бізнесу; 5) визначити базові вищі навчальні 

заклади, на основі яких сформувати кластери, що дадуть змогу вирішувати питання 

кадрової підготовки фахівців ІТ- технологій.  

Узагальнюючи досвід передових країн світу, кіберзахисту України необхідно 

йти шляхом створення національної операційної системи та необхідних пакетів 
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прикладних програм, зокрема й вітчизняного антивірусу (зокрема, позитивним є 

заміна російського антивірусу Doctor Web українським – Zillya), створення 

(відновлення) вітчизняних потужностей з виробництва матеріально-технічної 

телекомунікаційної бази. Матеріально-технічну базу інформаційно-аналітичних 

систем, автоматизованих робочих місць доречно формувати винятково через 

вітчизняних постачальників. Забезпечення кібернетичної безпеки та ефективне 

державне управління нею у провідних країнах світу реалізовується з позицій 

системного підходу шляхом упровадження комплексу нормативно-правових, 

організаційних, функціональних, фінансових, технічних, навчально-тренувальних 

заходів та дій і цю практику Україні доречно перейняти. Також необхідно підняти 

рівень особистої кібербезпеки, тобто відповідальності кожного громадянина перед 

своєю державою [313]. 

Одним із першочергових заходів на шляху побудови системи кібербезпеки є 

вдосконалення державного управління у цій сфері та створення нормативно-

правової бази для забезпечення такої діяльності. 

З метою забезпечення кібербезпеки повинно бути не лише проголошено, а й 

реально створено національну систему кібербезпеки як формат співробітництва 

державних органів, установ, організацій, приватного сектора економіки, наукових 

установ і організацій, професійних асоціацій та неурядових організацій, а також 

окремих громадян у сфері кібербезпеки. Основою національної системи 

кібербезпеки є державні органи, які відповідно до покладених завдань 

безпосередньо виконують функції із забезпечення безпеки кіберпростору України. 

До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з виявленням, запобіганням і 

нейтралізацією кіберзагроз, залучаються інші суб’єкти забезпечення кібербезпеки. 

Координація діяльності у сфері кібербезпеки здійснюється Президентом України 

через очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України [750]. 

 

 

4.2 Система забезпечення кібербезпеки  
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Інтеграція України до світового кіберпростору призвела до утворення 

перманентних джерел загроз національним інтересам, пов’язаних із 

функціонуванням комп’ютерних мереж та систем. Це обумовлює необхідність у 

концептуальному переосмисленні нової кібербезпекової реальності, впорядкуванні 

інформаційного законодавства відповідно до сучасних тенденцій розвитку не лише 

інформаційних відносин, а й кібернетичних відносин з урахуванням необхідності 

створення правових умов для реалізації національних інтересів у цій сфері, 

передусім – розбудови систем ефективного нормативно-правового регулювання. На 

цю обставину також вказує і О. О. Черноног, який пов’язує розвиток національної 

системи кібербезпеки із будовою внутрішнього нормативно-правового поля [839]. 

Масове використання в останні десятиріччя у найрізноманітніших сферах 

суспільного життя комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, включаючи 

інтернет-технології та надбання кібернетики, поряд із значною кількістю переваг 

сприяло виникненню великої кількості загроз. Реалізація цих загроз завдає значної 

шкоди як на національному рівні, так і на міжнародній арені. Це спонукало до 

розуміння необхідності вирішення нагальної проблеми з метою мінімізації, 

ліквідації та попередження кіберзагроз. 

Також, зважаючи на події із втручанням у комп’ютерні мережі під час 

Президентських виборів у США, Франції, указ Президента України від 18 травня 

2017 року запровадження санкцій щодо окремих фізичних та юридичних осіб, через 

який провайдерів в Україні зобов’язали припинити доступ до таких соціальних 

мереж, як: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», проблема кібербезпеки дедалі 

більше висувається на перший план державної політики у сфері кібербезпеки. 

За таких умов актуальним для здійснення наукового дослідження стає 

система забезпечення кібербезпеки, а саме її сутності та призначення. У зв’язку з 

чим можна виокремити декілька причин: 

- по-перше, визначення сутності того чи іншого явища та існування 

уніфікованої дефініції сприяє ґрунтовному виявленню предмета досліджень та 

наукових дискусій та розв’язання можливих проблем; 
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- по-друге, проблема кібербезпеки в цілому та системи її забезпечення 

зокрема, в силу своєї специфіки є глобальною і неізольованою і, в зв’язку з цим, 

найефективніше може бути вирішена лише за умови скоординованої діяльності 

суб’єктів кібербезпеки. Тому для забезпечення ефективності взаємодії на 

міжнародному рівні необхідно узгоджене розуміння терміна «система забезпечення 

кібербезпеки». 

Дослідження кібербезпеки в цілому є доволі новим явищем, тому акцентую 

увагу на необхідності та перспективності проведення ґрунтовного дослідження не 

лише формування національної системи кібербезпеки, а й системи забезпечення 

кібербезпеки. Нині існують лише поодинокі статті, які тим чи іншим чином 

стосуються даного аспекту моєї теми дослідження. 

 На підставі аналізу сучасних досліджень і публікацій можу висновувати 

про те, що проблеми забезпечення кібербезпеки України в умовах соціальних 

трансформацій, актуальні напрями підвищення ефективності системи забезпечення 

кібернетичної безпеки, її функції та завдання розглядаються у наукових працях 

вітчизняних дослідників О. О. Чернонога [839], В. П. Шеломенцева [852; 854], 

В. Л. Бурячок, С. О. Гнатюк, О. Г. Корченко [69], І. В. Тімкіна, Н. Є. Новікова [784], 

С. В. Мельника, В. І. Кащука [489] та інших. 

Також слід зазначити наукову школу В. А. Ліпкана [395; 383; 611; 172], який 

розвиває безпекознавство ще з 2003 року та продовжує успішно цим займатися з 

метою вирішення наукових та законодавчих проблем у сфері національної безпеки, 

стратегічних комунікацій, в тому числі кібербезпеки. 

Проте, незважаючи на значну кількість робіт із даної тематики, на сьогодні 

залишилось багато невизначених питань щодо сутності та призначення системи 

забезпечення кібернетичної безпеки України саме як підсистеми системи 

забезпечення національної безпеки України, не є вивченими чинники, що 

зумовлюють необхідність формування системи забезпечення кібербезпеки  

[69, с. 5–8; 169, с. 303–316; 839; 593; ]. 
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Оскільки система забезпечення кібербезпеки України є на етапі становлення, з 

суто теоретичних пропозицій постає потреба у з’ясуванні ключових концептів 

понятійно-категорійного ряду.  

Насамперед акцентую увагу на відсутності уніфікованої дефініції системи 

забезпечення кібербезпеки. Тому пропоную сформулювати авторське розуміння 

шляхом адаптації подібних, наприклад, найближчою за суттю є визначення системи 

забезпечення національної безпеки. 

4.2.1 Поняття системи забезпечення кібербезпеки 

Щодо визначення самого терміна система забезпечення кібербезпеки, то 

акцентую увагу на відсутності уніфікованої дефініції як на законодавчому, так і на 

доктринальному рівні. Незважаючи на певну кількість чинних нормативно-правових 

актів у сфері кібернетичної безпеки, дане питання таки залишається актуальним та 

потребує ґрунтовного наукового дослідження, вироблення відповідних пропозицій 

та рекомендацій і подальшої законодавчої уніфікації. 

Із наявних напрацювань у безпековій сфері зазначу такі визначення: 

 система забезпечення безпеки – механізм по виробленню, перетворенню 

і реалізації концепції, стратегії і тактики у сфері безпеки за допомогою 

скоординованої діяльності державних і недержавних структур; сукупність 

організаційно об’єднаних органів управління, сил і засобів, призначених для 

вирішення завдань щодо забезпечення національної безпеки [395, с. 314]. Дане 

визначення є досить вдалим і може бути використане при формулюванні терміна 

система забезпечення кібербезпеки; 

 У Концепції (основи державної політики) національної безпеки України 

поняття системи забезпечення національної безпеки визначалося, як «організована 

державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, 

посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту 

національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства 

України». А у чинному Законі України «Про основи національної безпеки України» 

визначення даного поняття взагалі відсутнє [381, с. 256], що є незрозумілим як із 

наукової точки зору, так і унеможливлює правозастосування у будь-якій сфері 
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життєдіяльності, адже відсутність легітимованого визначення родового поняття не 

сприяє його диференціації залежно від різних видів суспільних відносин, у тому 

числі у сфері кібербезпеки;  

 система забезпечення національної безпеки виступає як організаційна 

система державних та недержавних інституцій, інших суб’єктів, які покликані 

вирішувати завдання забезпечення національної безпеки у визначений 

законодавством спосіб [784], дане визначення є досить абстрактним та потребує 

конкретики; 

 загальна система забезпечення національної безпеки України – це 

єдиний державно-правовий механізм, у якому кожний суб'єкт безпеки виконує 

функції захисту національних інтересів у межах повноважень, які визначаються 

законодавством України. Діяльність суб'єктів забезпечення національної безпеки 

має бути доступною для контролю відповідно до законодавства України  

[605, с. 128]. 

Використовуючи тлумачний словник української мови зазначу, що 

забезпечення – сукупність методів, засобів і заходів, необхідних для нормального 

функціонування того чи іншого об’єкта, процесу; процес створення надійних умов 

для чи то здійснення, чи то гарантування, чи то захисту, чи то охорони кого-, чого-, 

що-небудь від загрози або безпеки [395, с. 118], а система – сукупність об’єктів і 

відносин між ними, що у своїй органічній єдності утворюють нову якість  

[82, с. 314]. 

Із багатоманіття запропонованих дефініцій найбільш вдалою, на мою думку, є 

система забезпечення національної безпеки – 1) організована державою сукупність 

суб’єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих 

громадян, об’єднаних цілями і завданнями щодо захисту національних інтересів, що 

здійснюють узгоджену діяльність в межах законодавства України; 2) сукупність 

організаційно об’єднаних органів управління, сил і засобів, призначених для 

вирішення завдань щодо забезпечення національної безпеки [395, с. 315–317]. 

Виходячи із сукупності спільних «елементів» у вищезазначених дефініціях, 

зауважу, що в широкому сенсі під системою забезпечення кібербезпеки варто 
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розуміти сукупність організаційно об’єднаних 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 кіберпросторі, а також сил, засобів, форм і методів, які 

використовуються для досягнення даної цілі відповідно до законодавства України.  

Також можу доповнити, що система забезпечення кібербезпеки є єдиним 

державно-правовим механізмом, та всі його суб’єкти діють чітко в межах 

визначених законодавством. Однак, не занурюючись у глибини теоретичних 

дискусій щодо співвідношення природного та позитивного права відзначу, що дана 

система передусім спрямовує свою діяльність на реалізацію національних інтересів, 

тому якщо законодавство у даній сфері не відповідає сучасним тенденціям, то одним 

із компенсаторних механізмів має виступати включення недержавної складової у 

вигляді інформаційних волонтерів із подальшою легітимацією відповідних 

кібернетичних функцій  

У вузькому сенсі система забезпечення кібербезпеки – сукупність органічної 

об’єднаних спільними цілями суб’єктів, які здійснюють свою діяльність у 

кіберпросторі з метою реалізації національних інтересів.  

Оскільки поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, 

використання, знищення, поширення персональних даних, незаконних фінансових 

операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет, і кіберзлочинність стає 

транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і 

держави, тому нагальним є невідкладне створення системи забезпечення 

кібербезпеки як складової системи забезпечення національної безпеки України 

[751]. 

Аналіз законодавства України, а також низки наукових напрацювань фахівців 

різних відомств, на які покладено завдання забезпечення кібербезпеки, свідчить про 

фрагментарність понятійного поля вказаної сфери, що унеможливлює формування 

дієвих нормативно-правових документів із протидії кіберзагрозам. При цьому 

подекуди законодавець оперує термінами в кіберсфері, юридичних визначень яких 
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фактично немає. Це стосується і таких основоположних термінів, як «кіберпростір» 

та «кіберзагроза» [206, с. 82]. 

Забезпечення кібербезпеки України як діяльності зі створення сприятливих 

умов по реалізації національних інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави в кіберпросторі, що досягається комплексним застосуванням сукупності 

узгоджених та скоординованих правових, організаційних, кібернетичних, соціально-

політичних, інформаційних та заходів стратегічних комунікацій має базуватися на 

чітко визначених в законодавстві принципах. 

Проводячи постійно паралель між забезпеченням кібернетичної та 

національної безпеки, зауважу, виходячи з нормативного закріплення, що 

основними принципами забезпечення кібернетичної безпеки також можна 

визначити: пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; 

своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і 

потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодію органів 

державної влади у забезпеченні кібернетичної безпеки; демократичний цивільний 

контроль над всіма державними структурами в системі національної безпеки; 

використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної 

колективної безпеки. 

Сформулювавши поняття системи забезпечення кібербезпеки мною було 

послідовно визначено її зміст [82, с. 361; 169, с. 324–326], завдання [395,
 
С. 388; 

503, с. 397; 854, с. 205; 82, с. 538] та встановлено особливості нормативно-правового 

регулювання діяльності субєктів національної системи кібербезпеки  

[169, с. 326–336; 307, с. 88; 759; 751; 593; 839; 852, с. 312–314]. 

Обґрунтовано необхідність проведення комплексного огляду сфери 

кібербезпеки України, який із залученням всіх зацікавлених сторін має надати 

відповіді на наступні питання: 

 актуальний дереват національних інтересів у кібернетичній сфері з 

виокремленням пріоритетних, а також градації та оперативні, тактичні та 

стратегічні; 
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 національні цінності України як базовий концепт формування 

національних, у тому числі життєво важливих інтересів у кібернетичній сфері; 

 формування засад національної ідентичності в умовах ведення 

гібридної війни та формування суперницьких відносин у кіберпросторі, 

спрямованих на зміну генетичного коду нації, розповсюдження космополітизму 

через кібермережі і формування нового типу суспільства – кібернетичного; 

 стан та прогнозований розвиток за певно визначеними індикативними 

показниками суспільних відносин у кібернетичній сфері; 

 ресурсний та інший потенціал системи забезпечення кібербезпеки; 

 напрями державної політики у сфері кібербезпеки; 

 співвідношення вищезазначеного крізь гіперзв'язок із: законами України 

«Про основи національної безпеки України», «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», Стратегією національної безпеки України, Доктриною 

інформаційної безпеки і Стратегією кібербезпеки України. 

Призначення системи забезпечення кібербезпеки розкривається через основні 

заходи адміністративно-правового регулювання забезпечення кібербезпеки: 

– впровадження законодавчих механізмів щодо отримання суб’єктами 

забезпечення кібербезпеки інформаційної, кібернетичної, консультативної, 

технічної та криптографічної допомоги від громадських організацій, приватного 

сектора, окремих громадян (операторів і провайдерів зв’язку, виробників 

комп’ютерної і криптографічної техніки, розробників програмного забезпечення 

тощо);  

– формування правової основи конструктивного міжнародного 

співробітництва з якомога ширшим колом компетентних органів інших країн щодо 

оперативного обміну інформацією про широкий спектр інцидентів у кіберпросторі 

та проведення спільних заходів щодо забезпечення кібербезпеки;  

– забезпечення подальшого розвитку правових основ міжнародного 

співробітництва з протидії кіберзагрозам, зокрема шляхом налагодження співпраці 

зі Спільним центром передового досвіду з кіберзахисту (м. Таллінн, Естонська 
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Республіка), з метою обміну досвідом і проведення спільних заходів [852, с. 319], а 

також центром стратегічних комунікацій при НАТО. 

Проведений мною аналіз у попередніх розділах семіотичної складової, 

застосування методів правничої герменевтики, методів семантичної валентності, а 

також вивчення механізмів ретермінологізації уможливили висновувати про 

відсутність:  системності; парадигмальних визначень ключових термінів та понять: 

«кібернетична безпека», «система кібернетичної безпеки», «система забезпечення 

кібернетичної безпеки»; визначених структурно-генетичних зв’язків між поняттями, 

явищами, які що вони описують; тенденцій до моносемантичності в межах свого 

термінологічного поля; експресії; стилістичної нейтральності; активного 

застосування в науці даної термінології; уніфікованого застосування у текстах НПА. 

Отже, зазначені мною недоліки категорійно-понятійного апарата у сфері 

забезпечення кібернетичної безпеки не дозволяють у практичній діяльності: 

1) визначити ознаки та індикатори з метою об’єктивної оцінки існуючих, реальних 

та потенційних загроз та небезпек у національному сегменті кіберпростору; 2) з 

урахуванням сформованого деривату загроз та небезпек визначити структурно-

функціональну модель найбільш ефективних заходів забезпечення кібербезпеки в 

рамках реалізації кібербезпекової політики; 3) чітко визначити адміністративно-

правову компетенцію суб’єктів системи забезпечення кібернетичної безпеки тощо. 

Хоча український кіберпростір давно є складовою світового, держава ще 

недостатньо долучилася до міжнародної співпраці щодо досягнення належного 

рівня його безпеки. Контролюючи проведення організаційних та технічних заходів 

забезпечення кібербезпеки, пріоритетним завданням держави все ж має стати 

створення несуперечливої законодавчої бази як основи здійснення такої 

діяльності. 

Україна змушена у стислі строки сформувати цілісну та тверду позицію щодо 

забезпечення кібербезпеки власного кіберпростору, який нині виступає полем 

нового геополітичного протистояння. Саме тому діяльність щодо кіберпростору 

повинна бути спрямована на пошук напрямів підвищення кібербезпеки держави, 

функціонування якої регулюється системою публічного управління.  
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Україна продовжує спроби створення повноцінної системи національної 

кібербезпеки. Основним механізмом було обрано несуперечливу модель через 

унормування: 1) профільним законом «Про основні засади забезпечення 

кібернетичної безпеки України» та 2) Стратегією кібербезпеки України. Це 

відбувається на фоні активності РФ у кіберпросторі, що має всі ознаки 

антиукраїнської та має на меті отримання непублічних відомостей та атаки на сайти 

органів державної влади [593]. 

Україна наразі потребує подальшого науково обґрунтованого нормативно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері кібербезпеки. Для цього 

необхідно здійснити низку заходів із розроблення та прийняття Концепції  ДІП 

України, яка має виступати висхідним документом до Доктрини інформаційної 

безпеки України і Стратегії кібернетичної безпеки. Останні, своєю чергою, мають 

розвивати положення Концепції у напрямі визначення конкретних шляхів реалізації 

національних інтересів – об’єктів системи забезпечення кібербезпеки. 

Відтак, актуальним є визначення об’єктів правовідносин у сфері 

кібербезпеки, які можуть бути покладені в подальшому в основу формулювання 

об’єктів системи забезпечення кібербезпеки. 

 

4.2.2 Об’єкти правовідносин у сфері кібербезпеки 

Система забезпечення кібербезпеки має бути цілісною системою, елементи 

якої тісно пов’язані між собою. Основними елементами даної системи є її суб’єкти 

та об’єкти. 

Зважаючи на проведений нами компаративний аналіз організаційних моделей 

систем забезпечення національної і кібербезпеки, вважаю логічним, зберігаючи 

логіку застосування націобезпекознавчого підходу, виділити й об’єкти 

правовідносин у сфері кібербезпеки, ґрунтуючись на безпековому законодавстві і 

послуговуючись висунутою мною гіпотезою про те, що кібербезпека є видом не 

лише інформаційної, а й національної безпеки. 

У якості основних об’єктів системи забезпечення кібербезпеки пропоную 

визначити національні цінності та національні інтереси (не лише у кіберпросторі), 
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зважаючи на формування достатньої аргументаційної бази стосовно того, що 

кібербезпека є частиною національної безпеки.  

Виходячи зі змісту положень законів України «Про основи національної 

безпеки України», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», 

Стратегії кібербезпеки України та Доктрини інформаційної безпеки України, 

об’єктами кібербезпеки України слід визначити:  

– особу – її законні права і свободи на створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорону, захист інформації, що 

реалізовуються у кіберпросторі за допомогою ІТС;  

– суспільство – ту частину його духовних, морально-етичних, культурних, 

етноментальних, історичних, інтелектуальних і матеріальних, в тому числі 

інформаційних цінностей, що формуються у кіберпросторі і з використанням ІТС;  

– державу – її інформаційний суверенітет і недоторканність у кіберпросторі, 

спроможність створювати гарантовані сприятливі умови для реалізації національних 

інтересів у кіберпросторі і за допомогою ІТС. 

Виходячи з викладеного, об’єктами правовідносин у сфері кібербезпеки 

виступають духовні, морально-етичні, культурні, етноментальні, історичні, 

інтелектуальні і матеріальні, в тому числі інформаційні цінності, інформаційне 

середовище і кіберпростір, інформаційні ресурси. Розмаїття зазначених об’єктів 

обумовлено необхідністю збереження національної, в тому числі інформаційної 

ідентичності, а також тим, що кібербезпека дедалі більше проникає в усі сфери 

життєдіяльності, формуючи засади для взаємопов’язаності та взаємопроникнення 

вищезазначених цінностей та середовищ.  

 

4.2.3 Зміст правовідносин у сфері кібербезпеки 

Наступним структурним елементом правовідносин у сфері кібербезпеки 

виступає зміст правовідносин – органічно об’єднана цілями кібербезпекової 

політики сукупність прав та обов’язків суб’єктів національної системи кібербезпеки. 

Зміст кібербезпеки містить ті суспільні відносини, які виникають під час реалізації 

правових і технічних норм, що спрямовані на забезпечення кібербезпеки визначених 
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мною вище об’єктів, а також включають проведення проактивних заходів в рамках 

реалізації кібербезпекової політики. 

Я вже зауважував: якщо правники більшою мірою звертають увагу на 

надлишкову зарегульованість і втручання держави в правовідносини, то стосовно 

сфери кібербезпеки ситуація кардинально протилежна – в даній сфері держава має 

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

свободою дій формуються чіткі умови для сталих системних порушень прав і свобод 

українських громадян, інтересів української нації та Української держави в 

кіберпросторі. Наразі постає нагальна потреба у формуванні такої правової бази, яка 

за умови врахування базових стандартів прав людини в кіберпросторі створила б 

умови для реалізації державної кібербезпекової політики, в рамках якої, окрім 

посилення ролі держави в кіберпросторі, потрібно розробити чіткі механізми 

правового регулювання діяльності громадян в кіберпросторі з метою можливостей 

держави вимагати від суб’єктів правовідносин у сфері кібербезпеки правомірної 

поведінки, яка відповідала б встановленим нормам права, що в цілому корелює з 

кібернетичної деонтологією, про яку йшлося вище..  

Відтак формалізовані вимоги з виконання інформаційно-правових норм 

знаходитимуть свій вияв у системі обов’язків, що встановлюють міри 

відповідальності за невиконання приписів. Адже здебільшого, коли робляться ті чи 

інші намагання держави сформулювати бодай якісь конкретні рамки та межі 

відповідальності для громадян, в тому числі журналістів, це одразу ж знаходить свій 

вияв у зловживанні ЗМІ власними правами з метою дискредитації законних 

приписів і нав’язуванні в масовій свідомості патерну про те, що будь-яке правове 

регулювання у кіберпросторі є кроком до авторитаризму або тоталітаризму. 

Натомість, порушуючи питання про нехіть до виконання обов’язків і встановлення 

меж відповідальності, я не спостерігаю свідомого обмеження власних прав 

громадянами у кіберпросторі. Таким чином порушується баланс прав та обов’язків, 

а відтак, втрачається постульована в даній дихотомії синергія.  

Як науковець, я таку безвідповідальну позицію не підтримую і всіляко 

виступаю за ефективне правове регулювання суспільних відносин у сфері 
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кібербезпеки з чітким встановленням прав та обов’язків, а головне – 

відповідальності усіх без винятку учасників правовідносин, у тому числі й 

посадових осіб субєктів національної системи кібербезпеки. Утім, наразі 

відбувається така дивна ситуація, коли держава, не маючи достатніх повноважень 

прав, має нести відповідальність як за рівень кібербезпеки держави, так і за рівень 

гарантування прав і свобод громадян України у кіберпросторі. 

Такі дискусії виникають почасти через банальне незнання засад правового 

регулювання, а також через свідоме небажання здійснювати аналіз тих чи інших 

спірних питань, ґрунтуючись на теорії. Занедбання теорії й постулювання практики 

як вищого взірця розвитку – шлях неосвічених утопістів, які свідомо спрямовують 

соціальну систему у вирій невизначеності та хаосу, унеможливлюючи формування 

«антихрупкости».  

Тому, зберігаючи лінію дискусії в наукових рамках, зазначу, що для розуміння 

необхідності правового регулювання потрібно усвідомлювати, що зміст 

правовідносин у сфері кібербезпеки складає конкретна поведінка суб’єктів 

правовідносин у сфері кібербезпеки та її юридичне закріплення нормами права у 

вигляді суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Без такого закріплення змісту 

не існує, а отже, апріорі не існує правовідносин, а відтак – держава не може 

гарантувати реалізації та захисту інформаційних прав громадян у кіберпросторі. 

Більше того, суто логічно, особи не мають права висувати до держави жодних 

правових претензій, оскільки, діючи чітко в межах чинного законодавства, держава 

за відсутності відповідних норм права, а відповідні державні органи через 

відсутність виникаючої внаслідок даних норм адміністративно-правової 

компетенції, не мають правових механізмів щодо втручання в даний вид вже 

соціальних відносин.  

Відтак, за умови відсутності змісту правовідносин, правовідносин не існує. 

Для розуміння умов, за яких дані правовідносини можуть мати зміст, потрібно 

розуміти, що структуру даного змісту складають:  

 юридичний – суб’єктивне право та юридичний обов’язок, законний 

інтерес;  
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 фактичний – реальна поведінка суб’єктів. 

У нашій реальності фактичний зміст правовідносин у сфері кібербезпеки є, а 

юридичний, незважаючи на достатню кількість і загалом масив НПА, що регулюють 

суспільні відносини у кібербезпековій сфері, досі коректно не оформлений, оскільки 

бракує системності. 

Про це йдеться і в Щорічному посланні Президента, в якому вказується на те, 

що на виконання Указу Президента України від 13.02.2017 р. № 32/2017, яким було 

введено в дію рішення РНБО України від 29.12.2016 р. «Про загрози кібербезпеці 

держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», відбувається стратегічний процес 

– кардинально оновлюються системні механізми реалізації Національної програми 

інформатизації, яка тривалий час фактично не виконувалася (виділено мною. – 

Авт.). Здійснюється контроль за формуванням завдань Національної програми 

інформатизації на 2018–2020 рр. та поданням відповідних пропозицій на розгляд 

Верховної Ради України разом із проектом Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2018 рік» [9, с. 56]. 

Аналізуючи юридичний компонент змісту правовідносин, інтерпретуючи 

загальнотеоретичні положення до предмета свого дослідження, визначу розуміння 

суб’єктивного права та юридичного обов’язку. 

Суб’єктивне право – це вид і міра можливої поведінки суб’єкта, що 

забезпечується з боку держави. Структуру суб’єктивного права складають:  

1) праводія, тобто право поводити себе відповідним чином (право на свої дії) 

– найбільш розповсюджена форма суб’єктивного права в кіберпросторі;  

2) правовимога, тобто право вимагати відповідної поведінки від інших 

суб’єктів, які мають юридичні обов’язки (право на чужі дії);  

3) праводомагання, тобто право звертатися до держави за захистом свого 

юридичного права – право звертатися є, водночас самі суб’єкти правовідносин, які 

звертаються, не бажають, окрім праводій і правовимог, нести юридичні обов’язки. 

Чим саме і спричинюється конфлікт інтересів. 

Саме тому важливим є розуміння сутності юридичного обов’язку – міра 

необхідної і належної поведінки, що є гарантією реалізації суб’єктами наданих їм 
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прав. Це об’єктивно необхідна та можлива поведінка, котра забезпечує реальність 

можливостей, наданих суспільством та державою окремій особі. У разі позитивного 

ставлення особи до необхідності виконання покладених на неї обов’язків їх 

реалізація настає лише за певних умов, що передбачені правовою нормою. Держава 

у системі обов’язків визначає доцільний, соціально корисний та необхідний варіант 

поведінки суб’єктів з метою забезпечення кібербезпеки. Hopмами реалізації 

обов’язку є дотримання певних зобов’язань, які мають форму заборон, та виконання 

активних обов’язків, що існують як зобов’язання [774, с. 167]. 

Структура юридичного обов’язку включає: 

 необхідність належної дії, тобто здійснювати певні діяння (активні або 

пасивні обов’язки); 

 необхідність належного виконання, тобто реакція на законні вимоги 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки, які виступають правомочною стороною; 

 необхідність належного претерпіння, тобто нести інформаційно-правову 

відповідальність у разі відмови від виконання юридичних обов’язків або 

несумлінного їх виконання. 

За даного випадку виокремлюється потреба у з’ясуванні змісту поняття 

«законний інтерес»– простий юридичний дозвіл, що закріплений в законі або 

випливає з його змісту та виражається в можливостях суб’єкта права користуватися 

конкретним соціальним благом, а іноді звертатися по захист до компетентних 

державних органів або громадських організацій – з метою задоволення своїх потреб, 

які не суперечать суспільним [775], а саме з метою забезпечення нормального 

існування суспільних відносин у сфері кібербезпеки. 

Законний інтерес – це усвідомлена суб’єктом правовідносин у сфері 

кібербезпеки необхідність задоволення своїх потреб способом, що допускається, але 

прямо не гарантується чинним інформаційним законодавством. 

Відтак, суб’єктивне право, юридичний обов’язок і законний інтерес 

виступають об’єктами правової охорони. 

Для виникнення, зміни чи припинення правовідносин необхідна не лише 

зацікавленість у цьому суб’єктів права, а й певні життєві обставини, факти. Останні 
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можуть бути різноманітними. Не всі з них спричиняють виникнення правовідносин, 

а лише ті, що зазначені у нормативно-правових актах, з якими законодавець 

пов’язує можливість здійснення учасниками правовідносин їх суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків [132]. 

Правовідносини у сфері кібербезпеки виникають (змінюються і 

припиняються) за наявності необхідних передумов – комплексу різних за змістом 

взаємопов’язаних юридичних явищ, взаємодія яких тягне за собою рух 

правовідносин [776]. 

З урахуванням положень загальної теорії права, а також робіт з безпекової 

тематики можу виокремити загальні (матеріальні) і спеціальні (юридичні) 

передумови виникнення правовідносин у сфері кібербезпеки [809, с. 144–145]. Це є 

корисним  

Загальні (матеріальні) передумови виникнення правовідносин: 

— наявність не менше двох суб’єктів права як учасників правовідносин у 

сфері кібербезпеки; 

— об’єкт правовідносин – інтереси (блага, цінності) у сфері кібербезпеки 

(безпекові інтереси, інтерес безпеки) або блага безпеки як матеріальні, так і 

нематеріальні, з приводу яких суб’єкти вступили у відносини між собою. 

Спеціальні (юридичні) передумови виникнення правовідносин: 

— нормативна основа, характерною ознакою якої виступають відповідні 

норми тих галузей права, що регулюють суспільні відносини у сфері кібербезпеки; 

— правосуб’єктна основа, що визначає здатність особи до участі у 

правовідносинах у сфері кібербезпеки; 

— юридико-фактична основа, тобто певні юридичні факти (фактичні 

склади) реальної дійсності, з наявністю яких норми права пов’язують виникнення, 

зміну або припинення відповідних прав і обов’язків правосуб’єктної особи. 

Виходячи з викладеного, зазначу про проникнення відносин у сфері 

кібербезпеки в адміністративну, інформаційну, трудову, управлінську, аграрну, 

житлову, управлінську та інші сфери життєдіяльності. 
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Можу погодитись із В.А.Ліпканом, який влучно зазначає, що суб’єкт 

управління безпекою зобов’язаний реалізувати власні матеріально-правові та 

процесуальні права, тобто право виступає одночасно і обов’язком суб’єкта 

адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки [377, с. 24]. 

На мою думку, функція підвищення поінформованості громадян про безпеку в 

кіберпросторі повинна реалізовуватися усіма суб’єктами забезпечення кібербезпеки. 

У даному контексті також необхідним є усвідомлення, що за допомогою 

кібербезпекових правовідносин має відбуватися індивідуалізація положень 

відповідної правової норми, конкретизація суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язки суб’єктів кібербезпекових відносин, їхні повноваження і міра можливої 

юридичної відповідальності за неправомірні дії або не вчинення передбачених 

законодавством дій. 

Особливості правовідносин, в тому числі у сфері кібербезпеки полягають у 

тому, що вони суттєво залежать від характеру регулятивного впливу норм права, 

внаслідок чого власно і складаються різні види правовідносин – регулятивні чи 

охоронні, активні чи пасивні. Саме це спричинює одвічні спори та дискусії особливо 

в кібернетичній сфері: адже початково Інтернет утворювався як вільний від 

державного контролю простір, простір свободи. Незважаючи на те, що дана 

концепція себе не виправдала, більшість, почасти фахово необізнаних журналістів 

або початківців-правників, намагаються екстраполювати концепцію 

людиноцентризму, лібертарну концепцію і концепцію правовладдя до сфери 

кібербезпеки. Через це ортодоксальні кліше щодо так званої «тоталітарності» 

охоронних та активних норм є нічим іншим, як нерозумінням складності та 

концептуальної невизначеності даного виду відносин, а відтак і необхідності 

випереджувального більш жорсткого державного регулювання. Заміна теоретичного 

обґрунтування застосування певних видів норм права призвела до фактичного 

утворення кіберімепрій, які можуть не зважати на дії національного уряду та на 

місцеве законодавство. Ефективне протистояння глобальній кіберімперії та 

кіберкапіталізму демонструє лише Китай за допомогою золотого фаєрволу. 
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Відтак, формування правовідносин у кібернетичній сфері і відповідне їх 

віддзеркалення у нормах права мають відповідати тенденціям їх розвитку, а не 

ґрунтуватись на застарілих уявленнях про баланс регулятивних і охоронних норм. 

Правовідносини у кібернетичній сфері в механізмі їх адміністративно-

правового регулювання відповідають за переведення загальних приписів норм права 

в суб’єктивні права і юридичні обов’язки, визначають повноваження та міру 

юридичної відповідальності для суб’єктів правовідносин у сфері кібербезпеки, 

сприяють реалізації національних інтересів у цій сфері. 

Узагальнюючи теоретико-правові положення стосовно функцій правовідносин 

[809, с. 139–140 ], до рис правовідносин у сфері кібербезпеки можу включити: 

 встановлюють конкретно визначене коло осіб – суб’єктів правовідносин 

у сфері кібербезпеки, – на яких поширюється дія норм права в конкретному 

просторовому-часовому форматі. Цим може бути пояснена логіка ухвалення Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», який визначає 

правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у 

кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи державної політики у сфері 

кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, 

осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої діяльності із 

забезпечення кібербезпеки; 

 закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть 

дотримуватися суб’єкти правовідносин у сфері кібербезпеки; 

 слугують умовою для можливого приведення в дію спеціальних 

юридичних засобів (суб’єктами забезпечення кібербезпеки) з метою забезпечення 

суб’єктивних прав, обов’язків, відповідальності. 

Таким чином, правовідносини у сфері кібербезпеки можуть служити засобом 

переведення загальних розпоряджень юридичних норм у площину суб’єктивних 

прав і обов’язків як для суб’єктів забезпечення кібербезпеки, так і для суб’єктів 

правовідносин у даній сфері в цілому. 
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Здійснений догматико-юридичний, структурно-функціональний, 

герменевтичний аналіз законодавства дозволив аргументувати думку про те, що у 

сфері кібербезпеки відчутно спостерігається відмінність в обсязі прав та обов’язків 

суб’єктів даних правовідносин залежно від їх правового статусу. Наприклад, 

громадяни мають переважно права і не хочуть нести відповідальності. Натомість 

суб’єкти забезпечення кібербезпеки внаслідок колізійності інформаційного 

законодавства, тиражування одвічних помилок щодо дублювання повноважень у 

сфері кібербезпеки різними суб’єктами її забезпечення, не можуть повною мірою 

реалізувати державну кібербезпекову політику, оскільки не наділені 

кореспондуючими їхньому адміністративно-правовому статусу правами.  

Держава фактично видавлена зі сфери кібербезпекових правовідносин і в 

більшості випадків виступає спостерігачем та фіксатором чи то відносин, що 

формуються, чи то правопорушень, чи то інших дій суб’єктів кібербезпекових 

відносин. Фактично відбувається транснаціональна монополізація глобального 

кібернетичного простору, включаючи і український сегмент Інтернету. 

Нерозробленість концепції інформаційного волонтерства, засади якої були 

науково обґрунтовані В.А.Ліпканом, неврахування у правовій реальності відчутної 

ролі волонтерських та інших недержавних громадських організацій та об’єднань 

громадян в широкому смислі цього слова – формують подальші умови для 

унеможливлення реалізації наступальної стратегії в кіберпросторі, формування 

сталих умов для стабільного процвітання національних інтересів в його межах. 

Адже навіть у Щорічному посланні Президента 2014 року було чітко визначено, що 

збройна агресія Росії з перших днів активної фази інформаційної війни унаочнила 

готовність окремих громадян боронити державу й на інформаційному фронті  

[11, с. 49]. Про роль недержавних організацій і їхню безпосередню участь в 

реалізації окремих завдань кібербезпекової політики йшлося і в посланнях 

Президента наступних років [9], також в Указі Президента України від 13 лютого 

2017 р. № 32/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх 

нейтралізації» [648], але в практичній площині в аспекті формування дієвої системи 
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правового регулювання конкретної участі та відповідальності громадян та 

недержавних організацій за забезпечення кібербезпеки не було зроблено відчутних 

кроків. 

Роль громадянського суспільства особливо в рамках кібервідносин потрібно 

кардинально переоцінити та відповідним чином відобразити це на законодавчому 

рівні, чітко закріпивши оновлений перелік суб’єктів забезпечення кібербезпеки: 

включивши до нього інформаційних волонтерів та об’єднання громадян, в тому 

числі аналітичні центри, суб’єктів підприємницької діяльності, що безпосередньо 

здійснюють свою діяльність в даній сфері. 

У рамках проведеного мною аналізу також можу констатувати, що 

формування національної системи кібербезпеки в цілому відбувається за схожим 

алгоритмом із формуванням систем національної безпеки, протидії тероризму, 

боротьби зі злочинністю тощо: у жодному чинному нормативно-правовому акті не 

передбачено критерії оцінки ефективності реалізації державної кібербезпекової 

політики, не визначені чіткі індикатори, за дотримання або створення умов для 

дотримання яких мають нести відповідальність дані суб’єкти, не визначені 

параметри юридичної відповідальності за недотримання визначеного рівня 

кібербезпеки. Таким чином, гіпотетично: конкретна реалізація небезпеки в 

аналізованій сфері не тягне за собою настання юридичної відповідальності у 

конкретного суб’єкта забезпечення кібербезпеки. Отже, будь-який суб’єкт даної 

системи є безвідповідальним. 

Відтак, наразі відчувається гостра потреба в юридичному оформленні реальної 

участі в забезпеченні кібербезпеки недержавних суб’єктів, а також закріпленні 

конкретної відповідальності за реалізацію чітко визначених функцій та завдань вже 

існуючими та легітимними суб’єктами забезпечення кібербезпеки. 

Кібернетична безпека будь-якої держави через свою багатоаспектність і 

комплексність потребує соціальної системи її забезпечення, основним призначенням 

якої є виконання певних дій, спрямованих, передусім, на захист національних 

цінностей, реалізацію національних інтересів. Тобто йдеться про систему 

забезпечення кібернетичної безпеки, власне наукове бачення на формування та зміст 
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якої я виклав вище у роботі, а також в своїй монографії [169, с. 316–347], 

окресливши, зокрема й проблеми управління даною системою [169, с. 345–347]. 

Логічним наступним етапом дослідження після визначення змісту ситеми 

забезпечення, об’єктів правовідносин у сфері кібербезпеки, а також безпосередньо 

змісту правовідносин у цій сфері, виступає з’ясування особливостей 

адміністративно-правового регулювання діяльності суб’єктів національної системи 

кібербезпеки. 

 

 

4.3 Адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів 

національної системи кібербезпеки 

 

Як мною зазначалося, в Україні відбувається процес формування національної 

системи кібербезпеки, основною складовою якого виступає система забезпечення 

кібербезпеки. Своєю чергою, ключовим елементом системи забезпечення 

виступають її суб’єкти, що й зумовлює більш детальний аналіз саме даної 

компоненти. Вірус Petya, яким було вражено значну кількість інформаційних 

ресурсів центральних органів виконавчої влади, став індикатором відсутності на 

практиці в Україні національної системи кібербезпеки, виявив суттєві недоліки в 

організації діяльності даних суб’єктів. 

Мета даного підрозділу полягає у дослідженні суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, для досягнення якої були поставлені такі завдання: запропонувати 

авторське розуміння даного поняття, визначити суб’єктів забезпечення 

кібербезпекової політики, сформулювати проблеми налагодження ефективної 

взаємодії між ними та намітити шляхи їх вирішення. 

 

4.3.1 Поняття суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

У загальному розумінні суб’єкти – активні учасники відносин, які наділені 

певними правами, обов’язками та повноваженнями. Під суб’єктом правовідносин 

розуміють носія суб’єктивних прав та обов’язків. У сфері кібербезпекових 
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правовідносин до них належать фізичні особи, юридичні особи, держава, об’єднання 

громадян, штучний інтелект. 

Суб’єкти повинні володіти правосуб’єктністю, яка складається з 

правоздатності – здатність особи мати права та нести обов’язки та дієздатності – 

здатність особи своїми діями набувати і здійснювати суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки. Включає в себе угодоздатність і деліктоздатність.  

Якщо в теоретико-правовому визначенні кібербезпекових відносин з позицій 

антропоцентризму та концепції людиноцентризму провідна роль належить 

інститутам громадянського суспільства, то в адміністративно-правовому визначенні 

кібербезпеки провідна роль належить державі, яка реалізує державну кібербезпекову 

політику через організацію управління національною системою кібербезпеки, 

вагому роль в якій відіграє система забезпечення; кібербезпека представлена 

органами законодавчої, виконавчої і судової влади на державному та місцевому 

рівнях. 

Беручи до уваги той факт, що кібербезпека має безпосереднє відношення до 

інформаційної сфери, то, використовуючи дефініцію, яка запропонована 

В. А. Ліпканом у першому Словнику стратегічних комунікацій, а саме – суб’єкт 

інформаційної діяльності – юридична або фізична особа, задіяна в інформаційному 

процесі [611, с. 365], а також термінологію безпекової сфери, суб’єкти забезпечення 

національної безпеки – носії конституційних прав і обов’язків – це держава, 

громадяни України, громадські організації та об’єднання; держава, яка здійснює 

функції в цій галузі через інститути законодавчої, виконавчої і судової влади, а 

також недержавні структури і окремі громадяни», [395, с. 338] сформулюю 

авторське розуміння поняття «суб’єкта забезпечення кібербезпеки» – фізична або 

юридична особа, штучний інтелект, які наділені визначеними в законодавстві 

правами та обов’язками, держава в цілому, яка здійснює свої функції в 

кіберпросторі через інститути законодавчої, виконавчої і судової влади, а також 

недержавні структури й окремі громадяни. 

Також під суб’єктами забезпечення кібернетичної безпеки у проекті Стратегії 

забезпечення кібернетичної безпеки України було визначено державні органи, 
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(передусім інституції сфери національної безпеки України), 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 [750]. Однак для мене стало незрозумілим незарахування до даного 

переліку фізичних осіб. Події під час гібридної війни РФ проти України чітко 

довели: без допомоги окремих громадян та волонтерських організацій в 

кіберпросторі, Україна могла втратити свою державність у 2014 році. 

А в проекті Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» пропонується така дефініція – суб’єкти забезпечення 

кібербезпеки – державні органи, органи місцевого самоврядування, органи 

управління Збройних сил України та інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, правоохоронні органи, а також підприємства, 

установи та організації незалежно від форми власності, які провадять діяльність, 

пов’язану із забезпеченням безпеки національного сегмента кіберпростору, у тому 

числі забезпеченням кіберзахисту в рамках надання інформаційних та/або 

телекомунікаційних послуг. І окремо виділено суб’єкти забезпечення кібербезпеки 

постійної готовності – державні органи або їх підрозділи, що входять до складу 

національної системи кібербезпеки, сили та засоби яких спеціально виділені для 

перебування у постійній готовності до реагування на кіберзагрози та оперативного 

виконання завдань забезпечення кібербезпеки [658]. Натомість у тексті ухваленого 5 

жовтня 2017 року Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» визначення даного терміна відсутнє. 

У Стратегії кібербезпеки України прямо зазначено, що основу національної 

системи забезпечення кібербезпеки становитимуть Міністерство оборони України, 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба 

безпеки України, Національна поліція України, Національний банк України, 

розвідувальні органи, на які мають бути покладені в установленому порядку 

відповідні завдання [751]. Незрозумілим є невключення Верховної Ради України до 
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даного переліку, оскільки вона являє собою єдиний законодавчий орган, і саме тому 

відіграє важливу роль у законодавчому забезпеченні кібербезпеки.  

На перший погляд, даний перелік є досить вичерпним, але, беручи до уваги 

велику кількість державних органів, які функціонують в Україні, і тим чи іншим 

чином мають відношення до кіберпростору, зауважу, що він потребує уточнення та 

доповнення, а також чіткого розподілу повноважень відповідно до визначених 

загальних та спеціальних функцій та завдань системи забезпечення кібербезпеки. 

Окремо зауважу про Національний координаційний центр кібербезпеки, який 

є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України. Серед основних 

завдань Центру такі: здійснення аналізу стану кібербезпеки; результатів проведення 

огляду національної системи кібербезпеки; стану готовності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам; стану 

виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних 

інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, 

а також критичної інформаційної інфраструктури; даних про кіберінциденти 

стосовно державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних 

системах тощо [614].  

 

4.3.2 Загальні та спеціальні суб’єкти забезпечення кібербезпеки 

Система забезпечення кібернетичної безпеки являє собою організаційне 

об’єднання державних та недержавних інституцій, а також інших суб’єктів. На моє 

переконання, суб’єктів забезпечення кібербезпеки доцільно поділити на загальні та 

спеціальні, а також інші.  

У теорії адміністративного права, зазвичай, під загальними суб’єктами 

вважають таких суб’єктів, що наділені повноваженнями визначення засад 

кібербезпекової політики у внутрішньому та зовнішньому вимірах, визначають 

стратегію державного управління у сфері кібербезпеки як у звичайних умовах 

життєдіяльності, так і в умовах виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій 

техногенного та антропогенного характеру, мають відповідні, визначені в 

законодавстві повноваження та вирішують здебільшого законодавчо визначені та 
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закріплені завдання в зазначеній сфері, а також реалізують державну кібербезпекову 

політику.  

До них належать: Президент України; Верховна Рада України (в ЗУ «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» даний суб’єкт помилково не 

згадано); Кабінет Міністрів України; Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини; Рада національної безпеки і оборони України.  

Також, з урахуванням проведеного мною аналізу масиву НПА щодо 

публічного управління, теоретичних напрацювань в адміністративно-правовій 

царині, даний перелік доцільно доповнити такими суб’єктами забезпечення 

кібербезпеки (в тому числі з урахуванням ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», Закону України «Про основи національної 

безпеки України» [636] ): міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; правоохоронні, 

розвідувальні і контррозвідувальні органи, суб’єкти оперативно-розшукової 

діяльності; Збройні сили України, інші військові формування, утворені відповідно 

до законів України; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; 

прокуратура України; підприємства, установи та організації, віднесені до об’єктів 

критичної інфраструктури; суб’єкти господарювання, громадяни України та 

об’єднання громадян, інші особи, які провадять діяльність та/або надають послуги, 

пов’язані з національними інформаційними ресурсами, інформаційними 

електронними послугами, здійсненням електронних правочинів, електронними 

комунікаціями, захистом інформації та кіберзахистом. 

Спеціальними суб’єктами забезпечення кібернетичної безпеки є державні 

органи, які, крім загальних функцій, спеціально уповноважені на здійснення 

боротьби з кіберзлочинністю, кібертероризмом, кібершпигунством; протидію 

інформаційній, в тому числі гібридній війні, а також на забезпечення 

кібернетичного захисту об’єктів національної критичної інфраструктури. 

Критерієм до будови функціональної структури системи забезпечення 

кібербезпеки виступають такі її здатності до реалізації наступних функцій: 

1) здійснення заходів щодо запобігання використанню кіберпростору у воєнних, 
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розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і злочинних цілях; 

2) виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, усунення їх наслідків; 

3) інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз; 

4) самостійне розроблення і реалізація запобіжних; організаційно-правових; 

спеціальних, в тому числі інформаційних, технічних та криптографічних; освітніх і 

наукових та інші заходів у сфері кібербезпеки, включаючи кібероборону та 

кіберзахист; 5) проведення аудиту, в тому числі за потреби незалежного 

кібербезпеки, у тому числі на підпорядкованих об’єктах та об’єктах, що належать до 

сфери їх управління; 6) здійснення інших заходів із реалізації кібербезпекової 

політики, в тому числі забезпечення безпеки та розвитку кіберпростору. 

Таким чином, на підставі викладеного, застосовуючи функціональний підхід, 

до спеціальних суб’єктів належать: Національний координаційний центр 

кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України; 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; Департамент 

кіберполіції Національної поліції України; Служба безпеки України; Міністерство 

оборони України та Генеральний штаб Збройних сил України; Урядова команда 

реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA; розвідувальні 

органи; Національний банк України; Міністерство інформаційної політики України 

[172]. Приблизний із запропонованим мною перелік суб’єктів також пропонує і 

В.В.Петров [588]. 

Якщо стосовно більшості вказаних суб’єктів можна зрозуміти їхню 

адміністративно-правову компетенцію в даному процесі через аналіз окремих 

відповідних законів, що регулюють порядок їх організації та діяльності, то стосовно 

урядової команди інформації, особливо в нормативно-правовому плані, обмаль. 

Тому дане питання на основі аналізу існуючих наукових публікацій [390; 629; 652; 

709 ] детально розглянуто мною в монографії [169, с. 353–358].  

До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з виявленням, запобіганням і 

нейтралізацією кіберзагроз, залучаються інші суб’єкти забезпечення кібербезпеки 

[390].  
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До категорії «інших суб’єктів забезпечення кібербезпеки» можу включити: 

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 [825]. 

Зокрема, розглядаючи категорію «інші державні органи» я окремо звертаю 

увагу на НАБУ як спеціального суб’єкта забезпечення кібербезпеки. Правовими 

підставами – відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» є: 

– п. 4 ст. 5: «…до структури НАБУ можуть входити інформаційно-

аналітичні підрозділи»; 

–  п. 5 ст. 16 : «…НАБУ здійснює інформаційно-аналітичну роботу…»; 

– абзац 3 п. 3 ч. 1 ст. 17: «НАБУ та його працівникам для виконання 

покладених на них обов’язків надається право на прямий доступ до 

автоматизованих інформаційних і довідкових систем»; 

– п. 14 ч. 1 ст. 17: « НАБУ та його працівникам для виконання покладених 

на них обов’язків надається право у цілях оперативно-розшукової та слідчої 

діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і 

порядку, передбачених законодавством». 

Також при його формуванні НАБУ за дорученням КМУ були передані 

інформаційні бази в частині, необхідній для утворення та функціонування. Таким 

чином, здійснений функціональний та догматико-юридичний аналіз уможливлює 

включати НАБУ до спеціальних суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

Аналогічний підхід можна застосувати і до ДБР. 

Стосовно другої категорії – «розпорядники інформаційно-телекомунікаційних 

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

провадять діяльність із надання інформаційних та/або телекомунікаційних послуг», 

– то тут я хочу звернути увагу на такого суб’єкта правовідносин, як Facebook. 

Зокрема, в грудні 2017 року в Месенджері фейсбук стала розповсюджуватися 

інформація з зараженими файлами в архівах зип [537]. 
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Фактично, Facebook сьогодні виступає генератором кіберзагроз, а також 

простором їхнього розповсюдження, а інколи систематично порушує інформаційні 

права громадян. Усе це відбувається безкарно через відсутність розробленої 

концепції правових відносин у сфеір кібербезпеки, зокрема використання застарілих 

адміністративно-праових концепцій до визнання тих чи інших субєктів – суб’єктами 

правовідносин.  

На сьогодні за допомого юдогматико-юридичного аналізу мною 

встановленою, що Facebook виступає суб’єктом правовідносин у сфері кібербезпеки, 

оскільки бере безпосередньо участь у відносинах зі створення збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

19 грудня 2017 року було повідомлено, що у Facebook поширюється новий 

вірус, який виглядає як файл з назвою video_123 (в назві містяться цифри). Якщо 

особа, тобто учасник кібербезпекових відносин отримала дане повідомлення 

(відповідно Facebook як суб’єкт кібербезпекових правовідносин поширив цю 

інформацію, не здійснив заходів охорони та захисту інших користувачів) або 

повідомлення з таким файлом, його не можна відкривати в жодному разі, оскільки з 

відкриттям починається завантаження файлу програми, яку потрібно встановити. 

Однак, якщо ви вже відкрили і почали завантаження, далі з’являється значок 

програми, схожий на YouTube, і вже після цього дані вашої сторінки потрапляють 

до рук шахраїв. Як пише експерт в соціальних мережах Лінас Кігуоліс на порталі 

2-spyware.com [537], щоб видалити відео-вірус Facebook, необхідно 

використовувати професійне програмне забезпечення. Таким чином сам Facebook 

створює всі умови для унеможливлення вільного створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання і поширення власної інформації в мережі. Відтак, 

Facebook виступає генератором кіберзагроз, а також суттєво обмежує реалізацію 

законних інформаційних прав у кіберпросторі. 

Зважаючи на те, що шкідливі програми можуть встановлювати різні файли на 

комп’ютер і веб-браузери, доходимо висновку про невиконання юридичного 

обов’язку щодо захисту та охорони інформації з боку Facebook. Більше того, цей 

вірус може завадити користувачам видаляти ці компоненти вручну. З цієї причини 
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користувачі, тобто суб’єкт кібербезпекових правовідносин повинні використовувати 

безпекове програмне забезпечення, тобто обов’язок захисту та охорони інформації 

Facebook перекладає на конкретну особу. Отже, має місце дивна ситуація: Facebook 

володіє правами, але не несе жодних обов’язків, у тому числі, які тягнуть за собою 

правові наслідки за вчинення або не вчинення певних дій, що призвели до 

порушення інформаційних прав суб’єктів правовідносин у сфері кібербезпеки. 

Водночас в інших країнах набагато менше церемоніалу з приводу Facebook і 

його поінколи незаконної діяльності. Зокрема, Французька організація із захисту 

конфіденційних даних CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) в 

грудні 2017 року зобов’язала WhatsApp припинити передачу даних користувачів 

своїй материнській компанії Facebook, оскільки збір даних для бізнес-аналітики 

викликає низку претензій, адже WhatsApp не повідомляє користувачів про збір 

даних і цю функцію неможливо вимкнути, що порушує основні права користувачів. 

Так само в листопаді 2017 року уряд Німеччини зобов’язав Facebook 

припинити збір даних користувачів WhatsApp, а іспанський уряд пійшов ще далі і 

державний регулятор із захисту даних (AEPD) наклав арешт у розмірі €1,2 млн. за 

недотримання закону про захист персональних даних [815].  

 

4.3.4 Повноваження спеціальних суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

України 

Отже, із застосуванням функціонального підходу проаналізуємо 

адміністративно-правовий статус даних спеціальних суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, що його визначено у профільних нормативно-правових актах: 

Стратегії кібербезпеки України та Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», а також окремі положення якого розглядаються в роботах 

дослідників [588, с. 129]. 

Відповідно до положень Стратегії кібербезпеки України: 

 на Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних сил 

України покладено відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки 

держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кібероборони); здійснення 
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військової співпраці з НАТО, пов’язаної з безпекою кіберпростору та сумісним 

захистом від кіберзагроз; забезпечення у взаємодії з Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України і Службою безпеки України 

кіберзахисту власної інформаційної інфраструктури; 

 на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України – формування та реалізацію державної політики щодо захисту у 

кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури (тобто комплексу заходів, реалізованих у нормативно-правових, 

організаційних, технологічних інструментах, спрямованих на забезпечення безпеки 

та стійкості критичної інфраструктури [688, с. 490]), державний контроль у цих 

сферах; координацію діяльності інших суб’єктів кібербезпеки щодо кіберзахисту; 

здійснення організаційно-технічних заходів із запобігання, виявлення та реагування 

на кіберінциденти і кібератаки та усунення їх наслідків, інформування про 

кіберзагрози та відповідні методи захисту від них; забезпечення функціонування 

державного центру кіберзахисту; проведення аудиту захищеності об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури на вразливість; 

 на Службу безпеки України – попередження, виявлення, припинення та 

розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі; 

здійснення контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на 

боротьбу з кібертероризмом та кібершпигунством, а також щодо готовності об’єктів 

критичної інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів; протидію 

кіберзлочинності, можливі наслідки якої безпосередньо створюють загрозу життєво 

важливим інтересам України; розслідування кіберінцидентів та кібератак щодо 

державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту 

якої встановлена законом, критичної інформаційної інфраструктури; забезпечення 

реагування на комп’ютерні інциденти у сфері державної безпеки; 

 на Національну поліцію України – забезпечення захисту прав і свобод 

людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у 
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кіберпросторі; запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів; 

підвищення поінформованості громадян про безпеку в кіберпросторі; 

 на Національний банк України – формування вимог щодо кіберзахисту 

критичної інформаційної інфраструктури у банківській сфері; 

 на розвідувальні органи України – здійснення розвідувальної діяльності 

щодо загроз національній безпеці України у кіберпросторі, інших подій і обставин, 

що стосуються сфери кібербезпеки. У відповідності із спеціальним Законом «Про 

розвідувальні органи» розвідувальні органи України – спеціально уповноважені 

законом органи на здійснення розвідувальної діяльності [650], а саме Служба 

зовнішньої розвідки України, яка є державним органом, який здійснює 

розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-

технічній, інформаційній та екологічній сферах [571]; розвідувальний орган 

Міністерства оборони України; розвідувальний орган спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону. 

Також зауважу на існування такого поняття, як «кібернетична розвідка» – 

добування наявних в кібернетичному просторі даних та інформації противника, 

моніторинг його автоматизованих систем управління, систем управління зброєю, 

інформаційних мереж та систем і циркулюючих в них технологічних процесів [673].  

Здійснення структурно-функціонального та догматико-юридичного аналізу 

положень двох нормативних актів, що чітко визначають предметну компетенцію 

спеціальних суб’єктів забезпечення кібербезпеки уможливило дійти певних 

висновків. 

Щодо МО та ГШ ЗСУ 

При визначенні повноважень МО і ГШ ЗСУ в аналізованому Законі при 

визначенні такого завдання, як здійснення військової співпраці з НАТО з’являється 

також зазначення «інших суб’єктів оборонної сфери». Більше того, якщо в Стратегії 

йшлося лише про «співпрацю, пов’язану з безпекою кіберпростору», то в Законі 

«співпраця щодо забезпечення безпеки кіберпростору». Також я цілком підтримую 

позицію законодавця, який усунув прикру помилку вживання слова «спільний», 
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адже в Стратегії йшлося про «сумісний захист», тоді як правильно буде «спільний 

захист», що і відображено в тексті Закону. 

При аналізуванні наступного повноваження взагалі виникає багато запитань 

щодо правозастосування. Якщо в Стратегії йдеться про « забезпечення у взаємодії з 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України і Службою 

безпеки України кіберзахисту власної інформаційної інфраструктури «, то в Законі 

про взаємодію із даними суб’єктами ані слова, більше того, завдання щодо 

забезпечення власної безпеки також зникло, натомість законодавець розширив коло 

повноважень МО та ГШ ЗСУ зазначивши, що вони впроваджують заходи із 

забезпечення кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури в умовах 

надзвичайного і воєнного стану. Тобто, якщо в Стратегії йшлося лише про власну 

безпеку, то в Законі чітко визначено загальну компетенцію даних органів щодо 

кіберзахисту всієї критичної інформаційної інфраструктури. 

Щодо ДССЗЗІ 

Стосовно ДССЗЗІ взагалі існує багато розбіжностей. 

1. При визначенні завдань нормотворець послуговується неуніфікованою 

термінологією. Адже, наприклад, в Стратегії йдеться про «кіберзахист критичної 

інформаційної інфраструктури», а в Законі про «кіберзахист об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури». 

2. У стратегії відзначено «координацію діяльності інших суб’єктів 

кібербезпеки щодо кіберзахисту «, тоді як в Законі йдеться про « координацію 

діяльності інших суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту». 

3. У Стратегії зазначається лише забезпечення функціонування державного 

центру кіберзахисту, водночас в Законі з’являється пряме зазначення нових 

суб’єктів: «забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової 

команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA». 

4. Якщо у Стратегії йшлося лише про таку функцію, як «проведення 

аудиту», то в Законі даний перелік функцій суттєво розширений і включає, окрім 

проведення: «організацію і координацію». Також розширено перелік об’єктів: 

«комунікаційні і технологічні системи». 
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5. Ну, і, головне: в новому Законі додано два нові завдання для ДССЗЗІ:  

 забезпечує створення та функціонування Національної 

телекомунікаційної мережі, впровадження організаційно-технічної моделі 

кіберзахисту; 

 забезпечує впровадження аудиту інформаційної безпеки на об’єктах 

критичної інфраструктури, встановлює вимоги до аудиторів інформаційної безпеки, 

визначає порядок їх атестації (переатестації). 

Щодо СБУ 

Не можу не звернути вкотре увагу на термінологічну плутанину, застосування 

різних термінів, що створює колізії і унеможливлює чітке правозастосування. 

Так, якщо в Стратегії йдеться про попередження злочинів проти миру та 

людства, то в тексті аналізованого Закону зазначається «запобігання». Якщо 

звернутися до профільного Закону України «Про Службу безпеки України», то в ч. 2 

ст. 2 даного Закону чітко визначено: «До завдань СБУ також входить 

попередження, виявлення, припинення та розкриття…». Відтак, положення Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» суперечать 

профільному Закону і потребують доопрацювання. 

Безпорадним і юридично безграмотним посилання в аналізованому законі 

виглядає поряд із терміном «оперативно-розшукових заходів» на «негласні 

перевірки». Адже відповідно до ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» оперативно-розшукова діяльність – система гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються із 

застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Саме тому зауваження 

про негласну перевірку готовності об’єктів критичної інфраструктури до можливих 

кібератак та кіберінцидентів є непотрібним, оскільки вжиття цих заходів цілком 

охоплюється поняттям оперативно-розшукових заходів. 

Також потребують узгодження терміни «комп’ютерні інциденти» і 

«кіберінциденти». 

Пропозиція щодо удосконалення правового регулювання стосовно СБУ:  
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1) внести зміни до пп. 1 п 3 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», замінивши слово «запобігання» на 

«попередження»; 

2) внести зміни до пп. 2 п 3 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», вилучивши слова «негласно перевіряє 

готовність» і замінивши їх на «а також щодо готовності». 

Стосовно Національної поліції, то тут майже чи не єдине місце, де зазначені 

в аналізованих двох документах повноваження повністю збігаються. Натомість, 

якщо проаналізувати функції та завдання Департамента кіберполіції, то вони 

визначені так: 

– реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності; 

– завчасне інформування населення про появу нових кіберзлочинів; 

– впровадження програмних засобів для систематизація кіберінцидентів; 

– реагування на запити зарубіжних партнерів, які будуть надходити по 

каналу Національної Цілодобової мережі контактних пунктів. 

Таким чином, проголошені та прописані завдання в двох основних документах 

не відображені в Положенні про Департамент кіберполіції, що теж формує підстави 

для продовження інтеграційної роботи з уніфікації правового поля у сфері 

кібербезпеки. Адже формування Департаменту кіберполіції Національної поліції 

України було розпочато порівняно недавно – в 2015 р. І хоча формування 

Департаменту ще триває, у їхній діяльності вже є певні здобутки. Зокрема, в 2016 р. 

було виявлено та знешкоджено бот-мережу Mumblehard, керовану з території 

Російської Федерації, що займалася розсиланням спаму [8, с. 223]. 

Стосовно повноважень розвідувальних органів, то, на жаль, невдале та 

кострубате формулювання, що було вжито в Стратегії, запозичено і вжито в Законі: 

«здійснення розвідувальної діяльності щодо загроз національній безпеці України у 

кіберпросторі, інших подій і обставин, що стосуються сфери кібербезпеки». 

Аргументація щодо некоректності даного завдання полягає у наступному: 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про розвідувальні органи України» [650] 

розвідувальна діяльність – діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і 
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методами з метою забезпечення визначених законом органів державної влади 

розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, 

протидії за межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України 

Так само відповідно до ст. 4 цього ж Закону одним із завдань розвідувальних 

органів виступає: «вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній 

безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної власності за 

межами України». 

Відтак, не може бути «розвідувальної діяльності щодо загроз». Адже загрози 

можна виявляти, попереджувати, припиняти, протидіяти, але аж ніяк не здійснювати 

діяльність «щодо загроз».  

В рамках чітко визначеної законом компетенції на розвідувальні органи 

покладається завдання: «добування, аналітична обробка та надання визначеним 

законом органам державної влади розвідувальної інформації». 

Так само некоректно и помилково зазначати «діяльність щодо подій, що 

стосуються кібербезпеки». Це не юридичний термін, тому завдання розвідувальних 

органів як в стратегії кібербезпеки України, так і в Законі України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» сформульовані неправильно, і слід 

сказати: їхнє формулювання є нікчемним і не тягне за собою жодних юридичних 

наслідків. 

Пропозиція щодо удосконалення правового регулювання стосовно 

розвідувальних органів:  

1) внести зміни до п 5 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», повністю замінивши текст на наступний: 

— добування, аналітична обробка та надання суб’єктам забезпечення 

кібербезпеки розвідувальної інформації; 

— здійснення спеціальних заходів, спрямованих на створення сприятливих 

умов для реалізації національних інтересів у кібербезпековій сфері і ефективної 

реалізації державної кібербезпекової політики України;  

— забезпечення кібербезпеки установ України за кордоном, кібербезпеки 

співробітників цих установ та членів їх сімей у країні перебування, а також 
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відряджених за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що становлять 

державну таємницю; 

— участь у боротьбі з кібертероризмом, міжнародною організованою 

кіберзлочинністю, незаконною торгівлею у кіберпросторі зброєю і технологією її 

виготовлення у порядку, визначеному законом;  

— вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам кібербезпеці України, життю, 

здоров'ю її громадян та об’єктам інфраструктури за межами України; 

— здійснення спеціальної розвідки – комплекс заходів і дій для добування, 

опрацювання і доведення розвідувальної інформації в інтересах підготовки та 

ведення інформаційних операцій в кіберпросторі, бойових спеціальних дій з 

використанням визначених способів добування відомостей, у тому числі 

встановлення конфіденційного співробітництва з особами у кіберпросторі за 

добровільною згодою. 

Щодо Національного банку України 

Ну і зазвичай, найбільше відмінностей у нормативному визначенні 

компетенції я виділив щодо Національного банку України. В аналізованому Законі 

замість одного завдання, про яке я згадував вище, вже виписано цілих три 

завдання:  

1) якщо в Стратегії йшлося лише про формування вимог щодо захисту 

критичної інфраструктури, то в Законі подається дане завдання в такій редакції: 

визначає порядок, вимоги та заходи із забезпечення кіберзахисту та інформаційної 

безпеки у банківській системі України та для суб’єктів переказу коштів, здійснює 

контроль за їх виконанням. Причому підкреслюванням виділено відмінності між 

стратегією та законом. Таким чином, повноваження НБУ суттєво розширились, 

адже, окрім вимог, наразі визначається не лише порядок, а й безпосередні заходи, 

причому як кіберзахисту, так і інформаційній безпеці; 

2) створює центр кіберзахисту Національного банку України, забезпечує 

функціонування системи кіберзахисту у банківській системі України. Фактично 

НБУ виступає безпосереднім суб’єктом організації та реалізації кібербезпеки 

банківської системи; 
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3) забезпечує проведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту 

інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури у банківській системі 

України. 

Оскільки система національної безпеки є багатокомпонентною і НСКБ є її 

спеціальною підсистемою, мета функціонування якої полягає у забезпеченні 

функціонування та розвитку цієї системи, тому логічним є проведення паралелі 

між основними нормативно-правовими актами та виявлення спільних та 

відмінних суб’єктів. Забезпечення належного рівня кібернетичної безпеки є 

необхідною умовою розвитку кіберсуспільства. 

У статті 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» [636] 

суб’єктами забезпечення національної безпеки визначено: Президента України; 

Верховну Раду України; Кабінет Міністрів України; Раду національної безпеки і 

оборони України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратуру України; 

Національне антикорупційне бюро України; місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування; Збройні сили України, Службу безпеки України, 

Службу зовнішньої розвідки України, Державну прикордонну службу України та 

інші військові формування, утворені відповідно до законів України; органи і 

підрозділи цивільного захисту; громадяни України, об’єднання громадян. 

Проаналізувавши дані положення, зауважу, що спільними суб’єктами є тільки 

Національний банк України та Служба безпеки України. Видається дивним 

неприйняття до уваги положень вищезазначеного Закону при розробці та підписанні 

Стратегії кібербезпеки України. Зі вступом в дію 9 травня 2018 року Закону України 

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» дана ситуація буде дещо 

змінена і перелік безпекових суб’єктів стане більш синхронізованим. 

З метою забезпечення кібербезпеки повинно бути створено національну 

систему кібербезпеки як формат співробітництва державних органів, установ, 

організацій, приватного сектора економіки, наукових установ і організацій, 

професійних асоціацій та неурядових організацій у сфері кібербезпеки, у тому числі 

аналітичних центрів. 
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Акцентую увагу на необхідності перегляду Стратегії кібербезпеки України та 

доповненні її іншими важливими суб’єктами, а також чітке окреслення їх 

повноважень. 

Одним із підходів до формування ефективної національної системи 

кібербезпеки, зокрема системи забезпечення кібербезпеки, виступає метод 

моделювання. Відповідно можна виділити два основні підходи до формування 

останньої, запропонувавши адекватні описові дві моделі: 

1) організаційна модель – формується, виходячи з вже встановленої та 

визначеної адміністративно-правової компетенції конкретного центрального органу 

виконавчої влади. Критерієм віднесення того чи іншого органу до даної системи є 

аналіз існуючих повноважень; 

2) функціональна модель – формується виходячи з необхідності здійснення 

функцій у рамках реалізації кібербезпекової політики. За даного випадку спочатку 

розробляються цілі, завдання та функції державної кібербезпекової політики, а вже 

потім відбувається наповнення даної моделі тими органами, які за своїм 

функціоналом, в тому числі спеціально розширеним для виконання завдань, можуть 

здійснити дані функції в рамках власної адміністративно-правової компетенції. 

Організаційна модель вже проаналізована нами в рамках дослідження чинних 

НПА, в яких визначаються засади організації та діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. 

Відтак, корисним буде також розглянути і альтернативний підхід для 

розуміння гіпотетичної функціональної моделі системи забезпечення кібербезпеки. 

З цією метою подальшим кроком мого дослідження стане визначення функцій 

системи забезпечення кібербезпеки, які можуть бути покладені в основу 

формування функцій окремих її суб’єктів. 

 

4.3.5 Функціональна модель системи забезпечення кібербезпеки  

Основою національної системи кібербезпеки є державні органи, які відповідно 

до покладених завдань безпосередньо виконують функції із забезпечення безпеки 

кіберпростору України. 
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Взявши за основу Закон України «Про основи національної безпеки України», 

пропоную визначити основні функції суб’єктів забезпечення кібербезпеки: 

1) вироблення і періодичне уточнення Стратегії кібернетичної безпеки України, 

доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері кібернетичної безпеки, планування і 

здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз національним 

інтересам України; 2) створення нормативно-правової бази, необхідної для 

ефективного функціонування системи забезпечення кібернетичної безпеки, а також 

удосконалення її організаційної структури; 3) комплексне кадрове, фінансове, 

матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення життєдіяльності 

складових (структурних елементів) системи; 4) підготовка сил та засобів суб’єктів 

системи до їх застосування згідно з призначенням; 5) постійний моніторинг впливу 

на кібернетичну безпеку процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, 

економічній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, воєнній та інших 

сферах, релігійному середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що 

відбуваються в них, та потенційних загроз кібернетичній безпеці. Оскільки поняття 

«кібернетичної безпеки» є новим та загрози їй не статичні, тому актуальним є їх 

постійний, а не періодичний моніторинг з метою їх виявлення та попередження; 

6) систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів 

кібертероризму, а саме несанкціонованих дій з терористичною метою стосовно 

систем або мереж критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури, 

інформації, яка в них циркулює, та програмного забезпечення, призначеного для її 

обробки [750]; 7) прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, 

дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву; 

8) розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття 

управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України; 

9) запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні 

інтереси; 10) локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх 

наслідків або впливу дестабілізуючих чинників; 11) оцінка результативності дій 

щодо забезпечення кібернетичної безпеки та визначення витрат на ці цілі; 12) участь 

у двосторонньому і багатосторонньому співробітництві в галузі безпеки, якщо це 
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відповідає національним інтересам України; 13) спільне проведення планових та 

оперативних заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у сфері 

кібернетичної безпеки. 

Окремої уваги заслуговує той момент, що в переліку суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки відсутній Національний координаційний центр кібербезпеки, який є 

робочим органом Ради національної безпеки і оборони України та на нього 

покладені безпосередні обов’язки щодо забезпечення кібернетичної безпеки 

України. Крім того, ще у 2002 році при РНБО України було утворено Міжвідомчу 

комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки, до складу якої 

за посадою входять керівники чи заступники міністерств, відомств, правоохоронних 

органів, представники Генерального штабу Збройних сил України, державних 

комітетів, комітетів Верховної Ради України, наукових та дослідних установ, 

діяльність яких пов’язана з проблематикою інформаційної безпеки. Як вбачається, 

Міжвідомча комісія з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при 

РНБО України повинна забезпечити й вироблення пропозицій щодо визначення, 

коригування засад внутрішньої й зовнішньої політики у сфері забезпечення 

кібернетичної безпеки України [853, с. 302]. 

 Акцентую увагу на необхідності передбачення відповідальності 

суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки, в тмоу числі персонально визначених 

посадових осіб, за захист національної інформаційної інфраструктури, дієвості, 

комплексності і постійності заходів забезпечення кібербезпеки держави. 

Також необґрунтованим є відсутність Міністерства інформаційної політики у 

переліку суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки, оскільки воно є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно 

важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення 

функціонування державних інформаційних ресурсів [570]. 

Наголошую на тому, що ключові завдання МІП затверджено у Програмі дій 

Уряду, а також викладено в Коаліційній угоді, підписаній п’ятьма парламентськими 

фракціями Верховної Ради України. Такими завданнями є: 
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 розробка стратегії інформаційної політики України та концепції 

інформаційної (у тому числі кібернетичної. – Авт.) безпеки держави; 

 координація органів влади в питаннях комунікації та поширення 

інформації; 

 протидія інформаційній агресії (кібернетичним атакам. – Авт.) Росії 

[570]. 

У рамках даної статті я не буду зупинятись на штучно звужених функціях 

центрального органу виконавчої влади лише до окремих завдань, причому із 

зазначенням ще й на конкретну країну. Порушення правил юридичної техніки, а 

також нехтування проектним підходом наперед звузили здатність даного органу 

суттєво впливати як на інформаційну, так і на кібернетичну політику держави. 

Найбільш пріоритетним напрямом діяльності держави нині є реформування 

власної інформаційної безпеки за рахунок створення дієвої системи кібербезпеки, 

розбудова якої потребує розв’язання багатьох завдань як соціального і 

техногенного, так і, особливо, організаційного характеру. 

Найактуальнішими серед цих завдань такі: чітке визначення функцій суб’єктів 

забезпечення кібернетичної безпеки та розподіл повноважень між ними; 

забезпечення належної координації діяльності як загальних суб’єктів забезпечення 

кібернетичної безпеки, так і відповідних спеціальних суб’єктів; розробка й 

упровадження найсучасніших підходів, форм і методів забезпечення кібернетичної 

безпеки, а також застосування дієвих стимулів для залучення до такого роду 

діяльності фахівців високого рівня кваліфікації [234, с. 22]. 

Визначення та фіксація чіткого переліку суб’єктів, їх ролі, місця в 

кіберпросторі та повноважень уможливить ефективніше виконання їх функцій, 

притягнення до відповідальності та можливості розроблення нових норм або зміну 

існуючих з метою усунення прогалин. Обговорювання та розширення термінології 

щодо кіберпростору дозволить суспільству більш якісно та безпечно планувати свої 

дії в сучасному кіберпросторі. При формулюванні термінів вважаю за доцільне 

визначати їх у більш широкому розумінні, враховуючи вже наявні напрацювання у 
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таких галузях науки, як кібернетика, правова кібернетика, інформатика, 

інформаційне право, інфомаціологія, безпекознавство, кримінальне право тощо. 

Організаційне забезпечення системи кібербезпеки також можна розглядати як 

цілеспрямовану діяльність суб’єкта забезпечення кібербезпеки, пов’язану зі: 

створенням і впорядкуванням (розвитком) організаційних структур, найбільш 

доцільних для забезпечення безпеки у кіберпросторі; впорядкуванням 

(налагодженням) процесу управління у сфері забезпечення безпеки у кіберпросторі, 

забезпеченням найліпших умов для прийняття та реалізації відповідних 

управлінських рішень. 

Організаційне забезпечення системи кібербезпеки характеризується місцем і 

роллю спеціальних суб’єктів (відповідних державних органів та їх спеціалізованих 

підрозділів), їх функціями, повноваженнями, а також підставами, умовами і 

напрямами їх взаємодії при здійсненні заходів із забезпечення безпеки у 

кіберпросторі [853, с. 301]. 

Також зауважу, що створення покращення наявних умов належного 

упорядкування взаємозв’язків між суб’єктами забезпечення кібернетичної безпеки, 

засобами та методами, що ними використовуються, а також відповідних 

взаємопов’язаних правових, організаційних і технічних заходів, що ними 

здійснюються, дозволяє підвищити ефективність системи кібернетичної безпеки 

[853, с. 307; 784; 489; 69; 234]. 

 

4.3.6 Рефлексія «кібербезпеки» у Щорічних посланнях Президента України 

Цікаво простежити напрями державної кібербезпекової політики, які в різні 

часи визначалась як пріоритетні у щорічних посланнях Президента України. 

Так, в щорічному посланні 2013 року взагалі жодним словом не було загадано 

ані про кібербезпеку, ані про кібербезпекову політику, ані навіть про інформаційну 

політику. Лише одного разу при аналізові динаміки зімну у міжнародному 

безпековому середовищу та їхнього впливу на національну безпеку було відзначено: 

«У постбіполярну добу оптимістичні очікування щодо стабілізації міжнародної 

системи, зрештою, не виправдалися. Відбувається зсув центру світової 
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конфліктоґенності із глобального на регіональний і локальний рівні, а також 

зростання дії інших загроз і викликів стійкому розвитку світової спільноти, з-поміж 

них кібертероризм…» [628, с. 238]. Слушно наголосивши на зміщення 

конфліктоґенності на локальний та регіональний рівень, у 2013 році навіть не 

порушувалося питання про формування, ані інформаційної ані кібербезпекової 

політики. Такі загрози, як кіберзлочинність і кібершпигунство, кібервійна і гібридна 

війна навіть не розглядалися в постановочному плані, незважаючи на те, що 

концепція гібридної війни була детально оприлюднена В. Герасімовим у 2013 році 

[109]. Я вже не кажу про те, що дана концепція і окремі її аспекти раніше 

неодноразово обговорювались на різноманітних як відкритих, так і закритих 

нарадах, тож це питання вже до ефективності діяльності СЗР та інших 

розвідувальних органів: чому саме не було вжито комплексу відповідних заходів і 

чому навіть в концептуальному аналітичному документі – Щорічному посланні 

Президента України до ВРУ «Про внутрішнє та зовнішнє становище україни в 

2013 році» ці питання навіть не були позначені.  

Після збройної агресії Росії у 2014 році було оприлюднено позачергове 

звернення Президента України. Цього разу ситуація вже була кардинально іншою 

[11]. 

В тексті з’явилося окремим підрозділом згадування про інформаційну сферу – 

в рамках розгляду гуманітарного виміру в пункті 1.4.2 [11, с. 47 – 50]. Проведений 

детальний аналіз тексту доповіді дав змогу говорити про відчутно велике 

приділення уваги питанням загроз. Більше того, уперше на офіційному рівні було 

визнано і проголошено: «За всіма ознаками проти України ведеться повноцінна 

інформаційна війна» [11, с. 48]. 

Звертає на себе увагу критичний підхід до діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, адже в документі чітко констатується, що Україна виявилася 

обмежено готовою до ведення проти неї інформаційної війни. Причиною цього 

стало системне ігнорування протягом минулих років проблематики інформаційної 

безпеки. Саме про це я і говорив, коли аналізував попереднє положення: цілковите 

ігнорування проблематики кібербезпеки. 
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Позитивним є виділення в рамках інформаційної війни таких її складових, як: 

протидіяти ключовим інформаційно-психологічним операціям і маніпулятивним 

впливам. Окрема моя увага прикута до вжиття ефективних контрзаходів, тобто 

застосування проактивної стратегії в кіберпросторі. 

Також у посланні чітко вказано на важливу роль, яку відіграють громадські 

активісти та організації для викриття відвертої та прихованої брехні проти нашої 

держави, яка поширюється Росією і в Україні, і на міжнародній арені. Зазначено, що 

Революція гідності продемонструвала реальну силу та самовідданість громадян у 

справі обстоювання свого права на належне державне управління, а збройна агресія 

Росії з перших днів активної фази інформаційної війни унаочнила їх готовність 

боронити державу й на інформаційному фронті. При цьому робиться правильний 

висновок про те, що держава має не просто припинити ігнорувати громадський 

ресурс, а й активно його інкорпорувати у систему прийняття рішень. 

Також вперше на офіційному рівні вживається термін «гібридна війна», 

ключовим елементом якої визначено інформаційний чинник. Причому в документі 

зазначається, що гібридна війна формує довгострокові виклики для Української 

держави. Саме тому в «Стратегії реформ − 2020» заявлено про необхідність 

реформи системи національної безпеки і оборони, одним з ключових пріоритетів 

якої має стати інформаційна безпека. 

Правильним і таким, що резонує із моїми науковими висновками, отриманими 

внаслідок проведеного дослідження, було зазначення необхідності концептуального 

перегляду національного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері 

інформаційної безпеки. Зокрема було наголошено на потребі відсторонення від 

неефективних, суто декларативних, принципів формування на користь побудови 

реальної та ефективно діючої системи інформаційної безпеки. Причому на той 

момент було поставлено окремі завдання в цьому напрямі – розроблення 

принципово нової Доктрини інформаційної безпеки держави та Стратегії розвитку 

інформаційного простору [11, с. 49]. 

Утім, станом на грудень 2017 року щодо розроблення «принципово нової» 

Доктрини інформаційної безпеки України можна багато говорити і це виходить за 
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межі предмета мого дослідження. Адже принципово новим, я власне, після 

ретельного вивчення як попередніх редакцій, так і зіставлення існуючих та 

прогнозованих тенденцій розвитку інформаційного простору, в тому числі 

кіберпростору, назвати даний документ не можу. І причин тому багато. Але на мою 

особисту думку, головна – написання даного документа відбувалося тією ж самою 

структурою і здебільшого тими самими особами, які розробляли попередні редакції і 

Доктрини інформаційної безпеки України і різноманітних інтерпретацій текстів 

відповідно до інтересів правлячої на той чи інший період панівної верхівки в 

Україні. Тож допоки сам принцип формування авторських колективів для 

підготовки документів такого рівня не зміниться, говорити про «принципово новий 

характер» неможливо. 

Визначальним є поява і згадування про кібернетичну безпеку [11, с. 49–50]. 

Зазначаючи багатовекторність інформаційної війни проти України, яка 

знаходить свій прояв у мусованій пропаганді, спрямованій як на українців, так і на 

весь світ, звертається увага на те, що мають місце істотні виклики у сфері 

кібернетичної безпеки. Аналізуючи реалізовані та попереджені кібератаки 

висновується необхідність не допустити, щоб сучасні інформаційні технології, які є 

запорукою інноваційного розвитку будь-якої сучасної держави, ставали джерелом 

нових небезпек. Акцентовано увагу, що наша залежність від сучасних технологій 

зростає щороку, отже, наслідки використання кіберпростору в злочинних цілях 

можуть стати надзвичайно тяжкими. 

Окремі кроки в напрямі захисту кіберпростору вже здійснюються: 

розробляються Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки України, Проект 

закону України «Про кібернетичну безпеку України», доручено створити 

національний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам, а також національний 

центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України для 

забезпечення потреб обороноздатності держави в особливий період. Україна має 

бути готовою до кібервикликів, а це неможливо без системних профільних навчань. 

Ключова увага приділена формуванню умов для розвитку та просуванню 

національного інформаційного продукту. 
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Цікавим було спостерігати за зміною ставлення до питань кібербезпеки у 

посланні Президента за 2015 рік [10]. 

Питання протидії інформаційній агресії було винесено майже на початок 

доповіді, де у пункті 1.1.2 були позначені всі суттєві параметри даної проблеми. У 

пункті 2.5.3 окремо виділено державну інформаційну політику. 

У 2016 році [8] в документі з’явився цікавий пункт про інформаційну політику 

щодо тимчасово окупованих і звільнених територій [8, с. 107–112], а головне – 

окремий розділ 9 «Інформаційна політика: відповідь на виклики гібридної війни» 

[8, с. 189–223], де в окремому підрозділі 9.5 йдеться про забезпечення кібернетичної 

безпеки. 

У 2017 році [9] в даному документі питання кібербезпеки вже були 

розпорошені. 

Зокрема, у вступі було прямо зазначено, що в умовах гібридної агресії, яка 

супроводжується масштабними інформаційними атаками та операціями, вдалося не 

просто встояти перед ними, а й почати вибудовувати ефективну систему протидії, у 

т. ч. у межах системи стратегічних комунікацій. Так само значна увага приділяється 

кібербезпеці держави (виділено мною. – Авт.), зважаючи на те, що агресор 

використовує Україну як великий кіберполігон, де намагається відпрацьовувати 

різні форми й методи кібератак [9, с. 19]. 

Питання кібербезпеки також порушувалися: 

 при аналізові гібридних загроз національній безпеці (підрозділ 1.2)  

[9, с. 33]; 

 в окремому пункті 2.4 «Інформаційна безпека та кібербезпека держави» 

[9, с. 47–55]; 

 при аналізові проблем формування державної системи захисту об’єктів 

критичної інфраструктури. Зокрема прямо зазначено, що на виконання Указу 

Президента України від 13.02.2017 р. № 32/2017, яким було введено в дію Рішення 

РНБО України від 29.12.2016 р. «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 

заходи з їх нейтралізації», відбувається стратегічний процес – кардинально 

оновлюються системні механізми реалізації Національної програми інформатизації, 
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яка тривалий час фактично не виконувалася. Здійснюється контроль за 

формуванням завдань Національної програми інформатизації на 2018–2020 рр. та 

поданням відповідних пропозицій на розгляд Верховної Ради України разом із 

проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» [9, с. 56]; 

 у підрозділі 3.3 при визначенні ролі національних спецслужб  

[9, с. 108–117]; 

 у підрозділі 5.2 при формулюванні очікувань трансформації 

Європейського Союзу [9, с. 221–226]; 

 у підрозділі 5.4 «Відносини України із стратегічними партнерами»  

[9, с. 239–241]; 

 у підрозділі 8.6 «Звуження ролі держави в управлінні публічними 

ресурсами як превентивний антикорупційний чинник» [9, с. 385]; 

 у підрозділі 11.1 «Національна система освіти як ресурс розвитку та 

безпеки України» [9, с. 426]; 

 у підрозділі 11.4 «Молодіжна політика в умовах гібридної війни»  

[9, с. 452–453]; 

 у підрозділі 13.3 «Забезпечення функціонування енергетичного 

комплексу у кризових ситуаціях» [9, с. 497–498]; 

 у підрозділі 16.2 «Модернізаційні зрушення в промисловості» [9, с. 590]; 

 у підрозділі 16.6 «Захист прав інтелектуальної власності» [9, с. 614]; 

 у підрозділі 17.3 «Інформаційне суспільство та розвиток електронного 

урядування» [9, с. 642–662]. 

Контент-аналіз було здійснений мною лише за одним мультиплікандом – 

«кібер». Але навіть цього достатньо, щоб дійти висновку про нарешті адекватне 

усвідомлення ролі кібербезпеки в сучасному суспільстві, дійсності та реальності 

кіберзагроз, а також загалом – проникненні кібербезпекової складової майже в усі 

сфери життєдіяльності людини, суспільства і держави. 

У цілому ж, враховуючи надзвичайну спекторальність кібербезпекової 

політики, напевно найбільш продуктивним шляхом є не стільки намагання 
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відтворити усі загрози та виписати найбільш можливі напрями ДКБП, скільки 

сформулювати принципи такої політики – основні засади її здійснення. Сьогодні 

одним із таких принципів діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки пропоную 

визначити дотримання розумного балансу між захистом національних інтересів у 

кібернетичній сфері, гарантуванням політичної, економічної, військової та 

соціальної стабільності і гарантованого процвітання держави та розвиток 

взаємовигідного співробітництва інститутів держави і громадянського суспільства, 

яке базувалося б на принципах справедливості, реалізації конституційних прав і 

свобод людини та громадянина на доступ до інформації та ін. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Резюмуючи положення стосовно правового змісту національної системи 

кібербезпеки, зроблено такі висновки. Негативним явищем є те, що серед науковців 

відсутнє єдине тлумачення «кібербезпеки», а також на законодавчому рівні немає 

уніфікованої дефініції. Наскрізною категорією даної дефініції є «інформація», яка і є 

основним об’єктом інформаційних правовідносин, що можуть мати місце у 

кіберпросторі. Кібербезпека – стан захищеності життєво важливих інтересів людини 

і громадянина, суспільства та держави в кібернетичному просторі, в якому є 

можливим безперешкодне створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації.  

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.  

Побудова дієвої національної системи кібербезпеки вимагає від державних 

органів України чіткого визначення державної політики у цій сфері та 

випереджального реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світі в 

кіберпросторі. На думку В.В.Петрова, в межах НСКБ доцільно сформувати наступні 
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підсистеми: 1) СКБ у сфері оборони; 2) система боротьби з кіберзлочинністю; 3) 

система боротьби з кіберзагрозами у сфері деражвної безпеки [588, с. 128]. 

Натмоість в рамках пропоноваої мною структурно-функціональної моделі 

національної системи кібернетичної безпеки України доцільним є виділення таких 

основних компонентів: 1) загальнодержавна система протидії кіберзлочинності; 2) 

загальнодержавна система протидії кібертероризму; 3) загальнодержавна система 

протидії кібершпигунству; 3) загальнодержавна система протидії інформаційним 

інтервенціям (кібервійнам) та новим комплексним видам загроз, в тому числі 

гібридним війнам; 4) загальнодержавна система кібернетичного захисту об’єктів 

національної критичної інфраструктури. 

Розвиток національної системи кібербезпеки повинен супроводжуватись 

відповідними корективами у процесі правового регулювання всієї сфери 

національної безпеки, а функціонування вказаної системи є неможливим без тісної 

співпраці з приватним сектором. 

Інтерпретуючи національну систему кібербезпеку як складову системи 

забезпечення національної безпеки вказано на те, що деякі країни розпочали 

просування проектів стратегій кібербезпеки і Україна не є винятком. Система 

національної безпеки є багатокомпонентною і НСКБ 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. У дещо спрощеному 

вигляді під національною системою кібербезпеки пропонується розуміти – як 

сукупність узгоджених за метою, завданнями, функціями, принципами 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 супроводжуватись 

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 НСК.  
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Кібербезпека стає пріоритетним питанням розвитку нормативно-правової бази 

органів інформаційно-комп’ютерного захисту. Встановлено невідповідність та 

суперечливість підзаконних НПА і законів у частині адміністративно-правової 

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

національної системи кібербезпеки. Обґрунтовано необхідність налагодження 

взаємодії між суб’єктами національної системи . 

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 для реалізації 

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

використовуються для досягнення цілі відповідно до законодавства 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. 

Досліджуючи напрями правового регулювання діяльності суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки, висновується, що суб’єкти системи забезпечення 

кібернетичної безпеки перебувають у тісній взаємодії між собою, але при цьому 

кожен з них спеціалізується на виконанні конкретних завдань і задач відповідно до 

своєї предметної компетентності та в межах повноважень визначених 

законодавством. Незважаючи на це, загрози кібербезпеці актуалізуються через дію 

таких чинників, як недостатній рівень координації, взаємодії та інформаційного 

обміну між суб'єктами забезпечення кібербезпеки [751]. 

Організаційне забезпечення системи кібербезпеки характеризується місцем і 

роллю спеціальних суб’єктів (відповідних державних органів та їх спеціалізованих 

підрозділів), їх функціями, повноваженнями, а також підставами, умовами і 

напрямами їх взаємодії при здійсненні заходів із забезпечення безпеки у 

кіберпросторі [69, с. 8–9; 172]. 

У більшості випадків законотворчої діяльності останніх років, і це стосується 

не лише сфери кібербезпекових відносин, адже на дану обставину звертають 
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дослідники різних галузей права, які вивчають різноманітні аспекти безпекової 

проблематики [809; 127; 607; 509; 536; 842; 152; 363; 437; 581; 387; 333], зазначені 

нормативні акти лише формулюють загальну концепцію, підходи, наміри та плани, 

однак аж ніяк не стосуються безпосередньо поетапної, системної реалізації 

конкретних завдань кібербезпекової політики, у тому числі створення додаткових 

гарантій захисту життя, здоров’я, прав і свобод, законних інтересів громадян у 

кіберпросторі, забезпечення гарантованого рівня кібербезпеки, а також формування 

умов становлення України цифровим лідером та ін. 

Необхідним є законодавче передбачення відповідальності суб’єктів 

забезпечення кібернетичної безпеки за захист національної інформаційної 

інфраструктури [551], дієвості, комплексності і постійності заходів забезпечення 

кібербезпеки держави. 

Потребує розроблення Закон України «Про забезпечення безпеки об’єктів 

критичної інфраструктури», одним із ключових якого має бути державна політика у 

сфері безпеки інфраструктури – безпекоінфраструктурна політика. 

За результатами дослідження, отриманими у цьому розділі, наявні такі 

публікації автора: 

1. Діордіца І. В. Напрями державної політики кібербезпеки. Прикарпатський 

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

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

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

С. 160–165. 

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

С. 153–162. 

4. Діордіца І. В. Детермінація структури суспільства знань структурою його 

комунікацій. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2016. № 4(20). С. 26–32. 

5. Діордіца І. В. Поняття та зміст національної системи кібербезпеки. Jurnalul 

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

6. Діордіца І. В. Інформаційна влада як комунікація. Visegrad Journal of 

Human Rights. 2016. № 2/1. С. 46–55. 
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8. Діордіца І. В. Класифікація інформаційних прав і свобод людини та 

громадянина. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7(245). С. 116–122. 

9. 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. 

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

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

11. Діордіца І. В. Роль агентів впливу в реалізації кібербезпекової політики. 
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РОЗДІЛ 5 

МАГІСТРАЛЬНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 

5.1 Напрями оптимізації адміністративно-правового регулювання 

кібербезпеки України  

 

Національна безпека України, її економічне процвітання, соціальне та 

інформаційне благополуччя дедалі більше залежать від доступності, цілісності та 

конфіденційності інформаційних ресурсів, що забезпечуються інформаційно-

комунікаційними технологіями, або в більш широкому розумінні – кіберпростором. 

Водночас зростання залежності від інформаційних технологій робить сучасне 

українське суспільство більш уразливим перед можливими негативними наслідками 

протиправного використання кіберпростору. Кожного року зростає кількість 

кібернападів та різноманітних кіберінцидентів у найбільш важливих сферах 

життєдіяльності нашої держави.  

За цих умов одним із головних завдань держави є вжиття проактивних заходів, 

що сформують гарантовані умови для реалізації національних інтересів в 

кіберпросторі. Один із напрямів реалізації даного завдання полягає у формуванні 

резервних копій (бекапів) інформаційних ресурсів держави, а також формування 

ефективної національної системи кібербезпеки, в тому числі системи забезпечення 

кібербезпеки, що дозволять принципово зменшити (а подекуди – унеможливити 

повністю) наслідки від кібератак, а також створити умови для своєчасного 

прогнозування імовірності реалізації тих чи інших кіберінцидентів. 

Сьогодні поняття політики втрачає свою початкову суть завдяки тому, що 

основна діяльність держави прямує все ж таки не на перерозподіл влади (хоча це 

лежить в основі), а на задоволення потреб та законних інтересів громадян, та сама 

політика вже трактується як певна стратегія прийняття і практичної реалізації 

обов’язкових для суспільства рішень із того чи іншого питання. Оскільки 
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центральним актором політичного життя залишається держава, то призначення 

політики полягає у визначенні суті проблеми, розв’язання якої потребує втручання 

державних органів влади, а це вже державна політика, оскільки пов’язана з 

діяльністю зі здійснення державної влади. 

 

5.1.1 Сучасний правовий зміст державної кібербезпекової політики 

Отже, державна політика – це цілеспрямована діяльність органів державної 

влади для створення умов з реалізації національних інтересів, вирішення суспільних 

проблем, формування, досягнення й реалізації загальнозначущих національних 

цілей розвитку в найбільш важливих сферах життєдіяльності. Саме тому Л. Пал 

визначає державну політику як «напрям дії або утримання від неї, обрані 

державними органами для розв’язання певної чи сукупності взаємно пов’язаних 

проблем». Водночас для пострадянських країн термін «державна політика» не 

обмежується лише діями одного актора в особі держави, а вміщує дії всіх акторів 

політичної системи, які мають відношення до предмета справи і можуть посприяти 

розв’язанню конкретної проблеми чи пропозиції. Для української науки більш 

характерним є вживання терміна «державна політика», який вміщує майже всі 

аспекти управління країною [15]. 

Державну політику також можна визначити як напрям дій (або бездіяльність), 

що обирає державна влада (або орган державної влади, що має повноваження: 

правові, політичні, інформаційні й фінансові) для вирішення певної проблеми або 

сукупності взаємозалежних проблем. 

Отже, державна політика з позицій реактивного підходу може трактуватися і 

як реакція держави на конкретні проблеми суспільства, або груп у цьому 

суспільстві, наприклад, громадян, неурядових організацій. Вона покликана 

погоджувати інтереси різноманітних соціальних груп, формувати механізми балансу 

і консенсусу, який є необхідним для стабільності та розвитку суспільства. Виходячи 

з цього, державна політика кібербезпеки повинна бути спрямована на вирішення 

конкретних проблем, які виникають у кіберпросторі, тобто ті, які вже реально 

існують і чинять негативний вплив на суспільні відносини. 
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Оскільки питання кібербезпеки має безпосереднє відношення до безпеки в 

цілому, то для здійснення дослідження використаю основоположні нормативно-

правові акти у сфері безпекознавства. 

Протягом останніх років керівництвом держави було здійснено низку 

важливих однак поки що здебільшого декларативних заходів, спрямованих на 

розбудову за початковим задумом повноцінної національної системи кібербезпеки, 

посилення заходів кібербезпеки держави [612]. 

Наприклад, у Законі України «Про основи національної безпеки України» 

[636] зазначено, що «національна безпека України забезпечується шляхом 

проведення виваженої державної політики» без уточнення економічної, соціальної, 

інформаційної, кібернетичної та ін. Тому політику і визначу основним засобом, який 

використовується для досягнення необхідних безпечних умов суспільного і 

державного життя. Також в даному Законі акцентовано увагу на державній політиці.  

Перефразовуючи дефініцію «державна політика національної безпеки», 

запропоновану В. А. Ліпканом, та О. С. Ліпкан [395, с. 85], визначу «державну 

політику кібернетичної безпеки» як діяльність уповноважених органів державної 

влади і управління, яка визначає цілі, функції, принципи, пріоритети кібернетичної 

безпеки, методи і засоби їх забезпечення. 

Оскільки державна політика кібербезпеки на даному етапі трактується в якості 

складової частини інформаційної політики, то, використовуючи словник Стратегічні 

комунікації [611, с. 80], зазначу, що державна політика кібербезпеки складається із 

двох основних взаємопов’язаних блоків: 

1) діяльності винятково державних органів; 

2) діяльності недержавних інституцій, інституцій громадянського 

суспільства, інформаційного суспільства в інформаційній сфері. 

З іншого боку, напрями даної політики можуть корелювати із 

вищевикладеними мною положеннями, згідно з якими загальна градація суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки поділяється на дві основні групи: загальні та спеціальні 

Повертаючись до аналізу положень Закону «Про основи національної безпеки 

України», зауважу, що в ньому наголос зроблено саме на державній політиці, 
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тобто такій, що проводиться від імені держави її владними органами. І це не дивно, 

адже саме в арсеналі державних засобів проведення політики є всім відомий 

інструмент державного примусу, який здебільшого й асоціюється із такими тер-

мінами, як «безпека», «захист», «охорона», «оборона» тощо [327, с. 133]. 

Відповідним чином дані напрями в контексті кібербезпеки знайшли своє 

відображення у чотирьох базових концептах, докладний аналіз змісту яких було 

здійснено вище в роботі: кіберзахист, кібербезпека та кіберохорона, кібероборона. 

Здійснений мною формально-юридичний та логіко-семантичний аналіз тексту 

кібербезпекового законодавства уможливив виділити адекватну репрезентацію 

операціоналізації даних понять. Зокрема в текстах нормативно-правових актів не в 

якості синонімічних, а як окремі помічаємо терміни: кібербезпека, кіберзахист, 

кібернапад, кіберохорона, кібероборона. 

Варто пам’ятати, що альтернатива вибору засобів, методів, способів і шляхів 

забезпечення кібернетичної безпеки України безпосередньо обумовлена 

необхідністю доречного вжиття заходів, які є адекватними характеру і масштабам 

загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності. 

Також зазначу, що державна кібербезпекова політика повинна проводитися 

переважно тими методами, способами і засобами, які ґрунтуються на принципах 

реалізації національних інтересів, враховуючи цінності демократії та верховенства 

права. 

Базуючись на Законі України «Про основи національної безпеки України», 

можна виокремити дві ключові категорії, які зумовлюють зміст і напрями державної 

політики кібернетичної безпеки: 

1) загрози національним інтересам і національній безпеці України в 

кібернетичній сфері; 

2) основні напрями державної політики з питань національної безпеки в 

кібернетичній сфері. 

Беручи до уваги наукові положення дослідження В. А. Ліпкана [398] та 

виходячи з того, що кібербезпека є складовою інформаційної безпеки, адаптую їх до 

теми свого дослідження.  
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Отже, під державною політикою кібербезпеки варто розуміти діяльність 

держави в кібернетичній сфері, спрямованої на задоволення інформаційних потреб 

людини і громадянина через формування відкритого інформаційного суспільства 

(кібернетичного суспільства) на основі розвитку єдиного кібернетичного простору 

цілісної, інформаційно розвиненої держави та її інтеграції у світовий кібернетичний 

простір з урахуванням збереження національної ідентичності, реалізації 

національних інтересів при забезпеченні кібернетичної безпеки на 

внутрішньодержавному та міжнародному рівнях. 

Основною метою державної політики кібербезпеки 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 даній сфері. 

Відтак, державна політика кібернетичної безпеки України – діяльність 

державно-правових інституцій щодо управління реальними та потенційними 

кіберзагрозами та небезпеками з метою задоволення кібернетичних потреб людини 

та громадянина, а також реалізації національних інтересів у даній сфері. 

Нині не всі нормативно-правові акти відповідають викликам сьогодення та 

реальним кіберзагрозам, тому підтримую пропозиції І. В. Арістової [19, с. 156], яка 

вважає, що для реалізації національних інтересів в інформаційній (кібернетичній. – 

Авт.) сфері слід переглянути пріоритети державної політики, розробити нові 

концептуальні підходи щодо регулювання ринку інформаційно-комунікаційних 

технологій, інформаційної та інвестиційної політики, розвитку інформаційного 

(кібернетичного. – Авт.) законодавства і забезпечення інформаційної 

(кібернетичної. – Авт.) безпеки. 

 

5.1.1.1 Напрями ДКБП відповідно до ЗУ «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» 

Щодо напрямів державної політики кібербезпеки, то, передусім, зауважу, що 

вони мають бути чітко визначені та зафіксовані в національному законодавстві. Це 
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вже було задіяно при розробленні проекту Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» [658].  

У цьому Законі напрями державної політики визначені таким чином: 

 створення захищеного національного сегмента кіберпростору, що 

сприятиме підтриманню відкритого суспільства і забезпечуватиме безпечне 

використання цього простору суспільством. Категорія «відкрите суспільство» є 

новою в юридичній термінології і тому потребує тлумачення задля уникнення 

виникнення прогалин та колізій в законодавстві. Відкрите суспільство – це 

суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на 

істину (плюралізм), що різні люди мають різні погляди та інтереси, і що існує 

потреба в установах, які захищали б права усіх людей і давали б їм змогу жити 

разом в мирі і злагоді (філософська категорія. – Авт.). Основними рисами, що 

характеризують відкрите суспільство, є верховенство права, демократично обрана 

влада, інститути громадянського суспільства, захист прав меншин [95], тобто, на 

мою думку, відкритим є суспільство в правовій державі. Відкрите суспільство – тип 

суспільства, головною засадою якого є свобода особи та її відповідальність. Також 

припускаю, що під «безпечним використанням» мається на увазі уникнення 

створення чи виникнення будь-яких загроз, зокрема кібернетичних; 

 запобігання втручанню у внутрішні справи України (тобто ті, що 

відносяться до внутрішньої компетенції держави. – Авт.) і нейтралізація посягань на 

її інформаційні ресурси з боку інших держав; 

 посилення обороноздатності держави у кіберпросторі (кібероборона); 

 боротьба з кіберзлочинністю та кібертероризмом.  

Необхідне чітке визначення відповідальних суб’єктів за забезпечення цього 

напряму, як і всіх інших напрямів державної безпеки в будь-якій сфері. Нині 

кіберзлочинність – актуальна проблема, з якою зіштовхнулись всі країни, і яка 

постійно збільшується за масштабами та завданими збитками. Зокрема, в липні 2017 

року в НБУ заявили про створення Центру кіберзахисту НБУ [518]. Акцентую увагу 

на відсутності законодавчого визначення поняття вищезазначеного явища. У проекті 

Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» під кіберзлочином 
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визначають суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі, передбачене 

законодавством України про кримінальну відповідальність, а під кіберзлочинністю – 

сукупність кіберзлочинів [170]. Поняття кібертероризму виникло на межі ХХ – ХХІ 

століть, задовго до початку масового використання Інтернету. Термін 

«кібертероризм» є синтезом понять «кібербезпековий простір» та «тероризм». Під 

кібертероризмом пропонується розуміти протиправне діяння, яке вчиняється з ціллю 

досягнення негативних наслідків, наприклад отримання матеріальних благ чи 

загроза інформаційній безпеці держави. Кібертероризм має місце в 

кібербезпековому просторі [170; 174]. Більш докладно я розглядав дані питання у 

попередньому розділі стосовно правової природи загроз кібербезпеці на сучасному 

етапі державотворення [174]; 

 зниження рівня уразливості об’єктів кіберзахисту, в тому числі 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Даний напрям потребує 

подальших досліджень, оскільки категорія «об’єкт кіберзахисту» є новою та 

невизначеною, і, на мою думку, формулювання «зниження рівня уразливості» є 

абстрактним за відсутності чіткої методики та критеріїв визначення такої 

уразливості. Виникає логічне питання: Хто і яким чином повинен визначати даний 

рівень? Як варіант – «попередження уразливості об’єктів кіберзахисту та ліквідація 

негативних наслідків»; 

 забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та 

регіональних системах забезпечення кібербезпеки. Україна бере активну участь у 

міжнародній безпековій діяльності, наприклад ратифікація Конвенції про 

кіберзлочинність, участь у розробленні та прийнятті Статуту ООН. Таким чином 

обмеження напрямів участі України лише загальноєвропейською та регіональною 

системою забезпечення кібербезпеки є некоректним. У вузькому сенсі система 

забезпечення кібербезпеки – сукупність суб’єктів, які здійснюють свою діяльність у 

кіберпросторі [173], тобто регіональні та європейська системи є представленими 

більшим колом суб’єктів та масштабом здійснення ними своєї діяльності; 

 дотримання міжнародних зобов’язань щодо боротьби з 

кіберзлочинністю та кібертероризмом [658]. Нині існує незначна кількість 
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спеціальних нормативно-правових актів як універсального, так і регіонального 

характеру, в яких держави сформулювали б певні зобов’язання щодо боротьби з 

кібертероризмом та кіберзлочинністю. Одним із таких актів є Конвенція про 

кіберзлочинність. Держави, що приєдналися до Конвенції, взяли зобов’язання 

переглянути своє законодавство з метою приведення його у відповідність з 

рекомендаціями, викладеними в цьому міжнародному документі. 

 

5.1.1.2 Напрями ДКБП відповідно до ЗУ «Про основи національної 

безпеки України» 

Також, зважаючи на постулювання мною того факту, що нині кібербезпека є 

не лише складовою інформаційної безпеки, а й виступає окремим компонентом 

національної безпеки, тому доцільним, при визначенні напрямів державної політики 

кібербезпеки, буде використання положень Закону «Про основи національної 

безпеки України».  

Основними напрямами державної політики в інформаційній сфері є:  

 забезпечення інформаційного суверенітету України. Ще одна нова 

правова категорія, дефініція якої міститься в проекті Закону «Про інформаційний 

суверенітет та інформаційну безпеку України» [656]. Інформаційний суверенітет 

України – це право держави на формування і здійснення національної інформаційної 

політики відповідно до Конституції і законодавства України, міжнародного права в 

національному інформаційному просторі України. Також у Словнику Стратегічних 

комунікацій міститься таке визначення «інформаційний суверенітет» – 

незалежність і самостійність держави в реалізації державної інформаційної 

політики; здатність держави здійснювати контроль над власним інформаційним 

простором через організацію управління процесами створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації 

відповідно до національних інтересів [611, с. 168 – 169]. Виходячи із 

вищезазначених положень, і це можна вважати елементом наукової новизни, слід 

виокремити і феномен «кібернетичного суверенітету», під яким пропонується 

розуміти невід’ємне право держави на формування і здійснення національної 
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кібербезпекової політики відповідно до національних інтересів, ґрунтуючись на 

Конституції України і законодавстві України, враховуючи норми міжнародного 

права в кібернетичному просторі України. Тобто одним із напрямів державної 

політики кібербезпеки варто визначити забезпечення кібернетичного суверенітету 

України; 

 вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери 

шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку 

національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх 

технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та світового інформаційного 

простору достовірною інформацією про Україну. Щодо створення нормативно-

правових умов, то маю певні корективи. Нині вже ухвалена та діє значна кількість 

законів та підзаконних нормативних актів у сфері інформаційних відносин (більше 

4500) [579, с. 127], тому прийняття нових актів має виступати не самоціллю, а 

справді відбивати об’єктивну потребу в регулюванні нових суспільних відносин. У 

даному аспекті проблематика систематизації інформаційного законодавства ще не 

вичерпала своєї актуальності [220]. А як напрям державної політики кібербезпеки 

можна визначити здійснення систематизації інформаційного (кібербезпекового) 

законодавства України, створення необхідних передумов для розвитку кіберсфери в 

цілому, а також забезпечення кібербезпеки зокрема;  

 активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії 

корупції, зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожують 

національній безпеці України. Протидія будь-яким явищам, які загрожують 

кібербезпеці України, шляхом залучення ЗМІ матиме позитивні наслідки в тому 

випадку, якщо вони будуть незалежними, але, на жаль, майже всі українські ЗМІ 

належать або підконтрольні певним політичним силам. Як напрям виокремлю 

залучення ЗМІ для протидії кіберзагрозам; 

 забезпечення неухильного дотримання конституційних прав на свободу 

слова, доступ до інформації, недопущення неправомірного втручання органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність 

засобів масової інформації та журналістів, заборона цензури, дискримінації в 
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інформаційній сфері та переслідування журналістів за політичні позиції, за 

виконання професійних обов’язків, за критику. Тобто забезпечення існування 

правової держави; 

 вжиття комплексних заходів щодо захисту національного 

інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України 

[636]. Знову ж таки, адаптуючи дану норму до теми дослідження, як напрям 

державної політики кібербезпеки визначу вжиття комплексних заходів щодо захисту 

національного кібернетичного простору та протидії монополізації кібернетичної 

сфери України.  

Акцентую увагу на тому, 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. 

Корисним для запозичення є Указ Президента РФ «Про Стратегію 

національної безпеки Російської Федерації». В документі зазначено, що головними 

напрямами забезпечення державної і суспільної безпеки є посилення ролі держави 

як гаранта безпеки особистості і прав власності, вдосконалення правового 

регулювання попередження злочинності (в тому числі в інформаційній сфері), 

корупції, тероризму та екстремізму, поширення наркотиків і боротьби з такими 

явищами, розвиток взаємодії органів забезпечення державної безпеки і 

правопорядку з громадянським суспільством, підвищення довіри громадян до 

правоохоронної і судової систем Російської Федерації, ефективності захисту прав і 

законних інтересів російських громадян за кордоном, розширення міжнародного 

співробітництва в області державної та громадської безпеки [552]. Переконаний, що 

теоретично потрібно спрямовувати науковий пошук не лише на механізми захисту 

прав і свобод людини, а й на роль держави в трансформативних суспільства і 

зростання ролі інформаційного чинника, зокрема кібернетичній глобалізації. 
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5.1.1.3 Напрями ДКБП відповідно до Доктрини інформаційної безпеки 

України 

Оскільки кібербезпека є тісно пов’язаною із інформаційною безпекою, 

доцільно згадати і про Доктрину інформаційної безпеки України [178], аналіз 

положень якої дозволив виокремити напрями державної політики кібербезпеки. У 

документі сформульовано 4 пункти, що мають бути пріоритетами державної 

політики в інформаційній сфері. З урахуванням теми мого дослідження визначу 

лише деякі з них: 

 необхідність створення інтегрованої системи моніторингу (аналіз, 

оцінки, прогноз) кіберзагроз та формування алгоритмів реагування на них на 

оперативному, тактичному та стратегічному рівнях; 

  удосконалення системи управління національною системою 

кібербезпеки, в тому числі через підвищення рівня відповідальності та контролю за 

виконанням покладених на суб’єктів кібербезпеки завдань; 

 законодавче регулювання механізму виявлення, фіксації, блокування та 

видалення з кібернетичного простору держави, інформації, яка становить загрозу 

національним інтересам в кібернетичній сфері, тобто є кіберзагрозою; 

 створення і розвиток структур, що відповідають за інформаційно-

психологічну безпеку (кібернетично-психологічну), насамперед у Збройних Силах 

України, з урахуванням практики держав-членів НАТО, а також і в Національній 

поліції – Кіберполіції, згідно з загальною концепцію розумного балансу 

розмежування повноважень у реалізації державної кібербезпекової політики її 

суб’єктами; 

 розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення 

кібернетичної безпеки України; 

 удосконалення механізмів забезпечення безпеки об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури; 

 побудова дієвої та ефективної системи стратегічних комунікацій [680]; 

 розвиток механізмів взаємодії держави та інститутів громадянського 

суспільства в реалізації державної кібербезпекової політики, в тому числі в частині 
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протидії гібридній війні та одному з її проявів – інформаційній агресії проти 

України та кібернетичним атакам; 

 ефективна, проактивна та наступальна боротьба з дезінформацією та 

ворожою пропагандою з боку Російської Федерації. Окрім України, російська 

пропаганда впливає і на розвиток інших розвинених демократичних європейських 

країн. Факт впливу російської пропаганди на Європу було визнано у відповідній 

резолюції щодо протидії ворожій Євросоюзу пропаганді, яка надходить з Росії. 

Основною метою дезінформації та ворожої пропаганди є підрив та компрометація 

єдності, сіяння сумніву щодо сталих європейських цінностей та інтересів. У 

згаданому документі визначено, що така пропаганда є частиною гібридної війни і 

націлена на те, щоб: 1) викривити правду; 2) посіяти сумніви і ворожнечу між 

країнами союзу; 3) послабити стратегічну єдність ЄС та північноамериканських 

партнерів; 4) паралізувати процес прийняття рішень; 5) дискредитувати інститути 

ЄС і трансатлантичне партнерство. Європарламент у даній резолюції визнав, що 

російській уряд активно використовує цілий спектр засобів та інструментів для атак 

на дипломатичні цінності з метою розколу Європи, для забезпечення підтримки 

зсередини країни і створення уявлення про розбіжності між країнами Східного 

сусідства та ЄС [72]; 

 посилення спроможностей суб’єктів забезпечення національної безпеки 

щодо протидії спеціальним кібернетичним операціям, які несуть кіберзагрозу 

Українській державі в цілому; 

 виявлення та притягнення до відповідальності, забезпечення 

невідворотності покарання винних згідно з українським законодавством суб'єктів 

Українського кібернетичного простору, що створені та/або використовуються 

державою-агресором для ведення кібернетичної війни проти України, та 

унеможливлення їхньої підривної діяльності; 

 недопущення використання кібернетичного простору держави в 

деструктивних цілях або для дій, що спрямовані на дискредитацію України на 

міжнародному рівні [178]. 
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5.1.1.4 Напрями ДКБП стосовно Національного координаційного 

центру кібербезпеки при РНБОУ 

Беручи до уваги існування такого новоствореного органу, як Національний 

координаційний центр кібербезпеки, який є робочим органом Ради національної 

безпеки і оборони України, доцільно говорити і про те, що частина його завдань 

також можуть бути покладені в основу аналізованої мною кібербезпекової політики.  

Центр має забезпечити координацію діяльності суб’єктів національної безпеки 

і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України, підвищити 

ефективність системи державного управління у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері кібербезпеки. Тому, аналізуючи його основні завдання, зауважу, 

що вони також можуть бути визначені як напрями державної кібербезпекової 

політики. 

Такими напрямами, на мою думку, є: 

 узагальнення (імплементація. – Авт.) міжнародного досвіду у сфері 

забезпечення кібербезпеки, оскільки наша держава, як і всі інші, існує не ізольовано, 

а в тісній співпраці у різних сферах; 

 прогнозування та виявлення потенційних та реальних загроз у сфері 

кібербезпеки, яке сприятиме їх відверненню та полегшенню ліквідації негативних 

наслідків;  

 визначення пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги у 

сфері забезпечення кібербезпеки;  

 вивчення міжнародного досвіду створення і функціонування національних 

систем кібербезпеки, поширення його між організаціями, установами і закладами 

відповідно до компетенції, проведення моніторингу щодо його впровадження в 

Україні; 

 участь у забезпеченні розроблення і впровадження суб'єктами 

забезпечення кібербезпеки механізмів обміну інформацією, необхідною для 

організації реагування на кібератаки і кіберінциденти, усунення їх чинників та 

негативних наслідків [606]. 
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Отже, пріоритетними напрямами державної політики щодо посилення 

інформаційної (зокрема кібернетичної) безпеки держави, варто виділити й такі:  

 реформування кібернетичного законодавства як сегмента інформаційного 

законодавства України, особливо в частині не лише чіткого визначення сучасних 

загроз та небезпек кібернетичній безпеці держави, а й механізмів державної 

політики, в тому числі симетричних кібернетичних заходів; 

 дослідження питань захисту об’єктів критичної інфраструктури від 

кібератак. З цією метою має бути визначено та класифіковано критичні об’єкти, 

кібератаки на які можуть завдати значної шкоди державі і створити загрози 

міжнародним стосункам у кіберпросторі;  

 сприяння розробці вітчизняної інноваційної продукції, що може бути 

використана з метою посилення кібернетичної безпеки держави;  

 завершення імплементації положень Конвенції РЄ про кіберзлочинність у 

національне законодавство;  

 оптимізація системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки для потреб 

Збройних сил України та інших органів сектора безпеки і оборони України;  

 сприяння більш активній політиці державних безпекових інституцій щодо 

інформування населення про кіберзагрози;  

 забезпечення безперервного підвищення кваліфікації військовослужбовців, 

державних службовців та працівників, що задіяні на ключових об’єктах критичної 

інфраструктури;  

 сприяння недопущенню мілітаризації кіберпростору;  

 підтримка як існуючих багатосторонніх навчань з протидії кібернападам 

на державну інформаційну інфраструктуру, так і ініціювання нових видів таких 

навчань [332, с. 129]. 

За умови стирання кордонів і транснаціоналізації кіберпростору важливу роль 

при реалізації державної кібербезпекової політики відіграють агенти впливу або 

лідери громадської думки, про що і підеться далі. 
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5.2 Основи адміністративно-правового регулювання діяльності агентів 

впливу при реалізації кібербезпекової політики  

 

На сьогоднішній день агенти впливу є доволі новим поняттям, яке ще не 

знайшло свого відображення ані в законодавстві, ані в правовій доктрині. В умовах 

ведення гібридної війни проти України, відбувається використання всіх можливих 

методів, які, почасти, лежать поза площиною закону. З-поміж таких методів і можна 

назвати агентів впливу, оскільки вони можуть діяти як в інтересах нашої держави, 

так і шкодити їй. 

Донині ще не було здійснено в межах правової науки комплексного 

дослідження такого феномена, як агент впливу, що, у поєднанні із експансією 

методів ведення гібридної війни, подальшого залучення України до неї і визначає 

актуальність розгляду даного питання в контексті його врахування для вироблення 

перспективних напрямів державної кібербезпекової політики.  

Проблематика ролі агентів впливу у реалізації кібербезпекової політики є 

цілком новою, де в нашому дослідженню сприяли роботи безпекознавців, а саме 

наукової школи В. Ліпкана [405; 778; 27; 218; 412; 838; 398; 386], Д. Дубова [188]. 

Окремо виділимо групу науковців-політологів, таких як: Д. Виговський [88], 

М. Недюха, М. Федорін [520], В. Нестерович [530], Ю. Ліннік [375], Г. Почепцов та 

ін. 

 Завдання даного підрозділу полягає у тому, щоб сформулювати авторське 

розуміння терміна «агент впливу», сформулювати параметричну характеристику 

лобізму та лобістів з погляду правової науки, зокрема інформаційного права, 

визначити реалії розвитку інституту лобізму в Україні та шляхи впливу на 

кібербезпекову політику, проаналізувати законодавство у сфері діяльності 

кіберполіції та провести паралель із національною поліцією. 
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5.2.1 Поняття агентів впливу 

Агент впливу – фізичні особи та корпоративні групи (угруповання), що 

займаються лобіюванням геоекономічних проектів в цілях отримання надприбутків 

за рахунок державного ресурсу (преференцій) [158, с. 50]. 

Із історичної точки зору, дане поняття було введено в обіг ще в кінці ХХ ст. 

На закритому засіданні Верховної Ради СРСР (17 червня 1991 року) голова КДБ 

А. Крючков заявив, що в 1977 р. в ЦК КПРС була передана записка за підписом 

Ю. В. Андропова (який тоді був керівником КДБ), підготовлена Відділом 

зовнішньої розвідки КДБ і названо: «Про плани ЦРУ з придбання агентури впливу 

серед радянських громадян». З цього часу термін «агенти впливу», 

загальноприйнятий у середовищі спецслужб, увійшов у мову публіцистики [704], а 

зараз поступово має бути операціоналізований і в рамках юриспруденції. 

У Східній Європі »лобіювання» здійснюється на основі надання матеріальних 

та нематеріальних послуг політикам, які ведуть боротьбу за збереження влади. 

Останні розраховуються з угрупованнями державними преференціями за 

допомогою, наприклад, створення цільових вільних економічних 

зон або офшорного бізнесу, створення інших переваг, в тому числі в інформаційній 

сфері.  

Зазвичай, агент впливу – це посадова особа, громадський діяч, або особа, яка 

користується громадською довірою і авторитетом (лідер блогерів, лідер суспільної 

думки, загалом – ключовий лідер), здійснює систематичну, цілеспрямовану 

діяльність із реалізації цілей політики іноземної держави, транснаціональних 

корпорацій, олігархічних кланів або окремих осіб та діє таємно. 

Здійснивши історичний аналіз діяльності агентів впливу доходимо висновку 

про формування двох видів заходів: активні та пасивні. Зокрема, проводячи так 

звані »активні заходи» (тобто заходи для впливу на громадську думку за 

кордоном), зовнішня розвідка радянських органів держбезпеки використовувала 

іноземних журналістів та громадських діячів. 

Подібні заходи здійснювали й інші держави. У той же час необхідно розуміти, 

що необґрунтоване звинувачення політичного противника в тому, що він є чиїмсь 
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агентом впливу було і залишається доволі поширеним способом політичної 

боротьби [158, с. 50]. 

Таким чином резюмую, що агентом впливу може бути як фізична особа, так і 

група осіб, які займаються лобіюванням чиїхось інтересів. Наразі, здійснюючи 

аналіз ролі агентів впливу у реалізації кібербезпекової політики, зупинимося на 

дефініції лобіювання. 

 

5.2.2 Поняття лобізму 

У сучасних соціально-політичних та інформаційно-правових умовах лобізм 

відіграє вагому роль у процесі вироблення і прийняття рішень як на рівні уряду, так 

і на рівні місцевого самоврядування, окремих соціальних систем. 

Підвищення ролі лобізму у політиці призводить до трансформації демократії 

від цивільного представництва до представництва державних інтересів. 

Трансформація зумовлена тим фактом, що з’являються нові й доволі впливові 

агенти політичного поля – групи інтересів, які впливають на владу, до того ж 

найчастіше здійснюючи власне прямий вплив (агенти впливу. – Авт.). 

Історично вважається, що лобізм виник в Англії у XVII ст. Свій класичний 

сенс термін лобізм здобув у Америці у XIX ст. Поступово термін увійшов до 

політичного лексикону і тепер часто використовується для всіх, хто в той чи інший 

спосіб намагається вплинути на прийняття політичних рішень [97, с. 734].  

На сьогоднішній день лобізм є не лише одним із головних механізмів 

вироблення й прийняття державних рішень, а й важливою рушійною силою 

становлення плюралістичної демократії за рахунок впливу, що здійснюється на 

органи державної влади [88, с. 42].  

Зазначу, що поняття лобізму не є уніфікованим і тлумачиться науковцями по-

різному. Серед найбільш вживаних виокремимо ті дефініції, які в подальшому за 

допомогою методу екстраполяції і формування номінативних одиниць 

трансформуватимуться у вироблення правової категорії. 

Лобізм (англ. lobbysm, від англ. lobby – приймальня, кулуари) – дії 

представників недержавних організацій у ході контактів з представниками органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування з метою домогтися прийняття 

(чи неприйняття) рішень відповідно до інтересів соціальних груп, що представлені 

цими організаціями. Лобізм – одна з форм взаємодії владних структур 

демократичної держави та інститутів громадянського суспільства (зокрема, інтереси 

можуть мати інформаційний, фінансовий, екологічний, місцевий, підприємницький, 

професійний характер) [788, с. 178]. 

Лобізм – це специфічний інститут політичної системи, механізм впливу 

приватних і суспільних організацій («груп тиску») на процес прийняття рішень 

органами державної влади з питань внутрішньої та зовнішньої політики [1]. 

Є й інший, більш широкий підхід до тлумачення даного поняття. 

Під лобізмом розуміється, як правило, розгалужена система контор і агентств 

монополій або організованих груп при законодавчих і урядових органах, що чинять 

тиск (від переконання до підкупу) на представників останніх із метою ухвалення 

рішень (прийняття або блокування розгляду парламентом певних законів, 

отримання урядових замовлень, субсидій тощо) в інтересах організацій, які вони 

представляють.  

Існують й інші визначення, які відрізняються не принциповими, а суто 

суб’єктивними оцінками цього явища. Зокрема, науковцями не заперечується факт, 

що лобіювання – це вплив зацікавлених груп на прийняття рішень владними 

структурами. Тривають дискусії лише щодо того, хто є суб’єктом лобізму 

(зацікавлені групи чи групи тиску), наскільки це явище вписується у правові та 

моральні норми життєдіяльності суспільства, чиї інтереси відбиває лобістська 

діяльність (суспільні, замовника або власні тощо) [520]. 

Підвищення ролі лобізму у політиці призводить до трансформації демократії 

від цивільного представництва до представництва інтересів. Трансформація 

зумовлена тим фактом, що з’являються нові й доволі впливові агенти політичного 

поля – групи інтересів, які впливають на владу, причому найчастіше здійснюючи 

власне прямий вплив. Лобізм є не лише одним із головних механізмів вироблення й 

прийняття державних рішень, а й важливою діючою силою становлення 
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плюралістичної демократії за рахунок впливу, що здійснюється на органи державної 

влади [88, с. 42]. 

На сучасному етапі лобізм став невід’ємною частиною системи політичного і 

державного управління в більшості країн світу з демократичною політичною 

системою, отже можна висновувати про формування нового виду суспільних 

відносин – лобістські відносини.  

Лобізм, як повноцінний інститут, проявляється тоді, коли існують 

щонайменше дві необхідні умови: у суспільстві виникає велике розмаїття інтересів 

внаслідок його соціальної диференціації; розширюється доступ до влади і прийняття 

державних рішень внаслідок розвитку політичного плюралізму, що є характерним 

насамперед для демократичних суспільств. В Україні це також зумовлено 

політичним плюралізмом та, як наслідок, велика кількість політичних партій, які 

лобіюють інтереси тих суб’єктів, яких повинні представляти при владі. Натомість 

недосконалість та несформованість політичної еліти суспільства, відсутність 

єдиного розуміння шляхів розвитку України призводить до використання 

лобістських технологій почасти всупереч інтересам держави. 

 Лобізм може проявлятися у різних сферах та формах, відповідно маючи різні 

види: законодавчий, виконавчий, судовий; правотворчий, прававозастосувальний та 

правоінтерпретаційний; політичний, соціальний, економічний, фінансовий, 

правовий та інший види лобізму; загальнодержавний та місцевий [88, с. 43]. 

Здійснивши докладний аналіз рис лобізму, його основних форм та функцій, 

напрямів прояву в Україні [81, с. 251; 88, с. 42–44; 169, с. 401–407; 192; 323; 375; 

530, с. 168], висновується, що в широкому значенні лобізм – передусім політичний 

інститут, одна з форм взаємодії владних структур демократичної держави та інших 

інститутів громадянського суспільства, які здійснюють вплив на представників 

державної влади з метою ухвалення рішень в інтересах організацій, які вони 

представляють. Звичайно, наведене вище визначення є доволі загальним за своїм 

характером і, певна річ, не єдиним. Як я вже зазначав вище, питання лобізму 

достатньо широко встановлено в політологічній літературі, натомість обмаль 
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розвідок в юридичній літературі, а головне – не врегульовано нормами права 

діяльність лобістських структур для реалізації державної кібербезпекової політики. 

Я підтримую позицію про те, що для того, щоб лобізм став повноцінним 

інститутом, необхідно дві умови. По-перше, розмаїття інтересів у суспільстві, що 

виникає внаслідок його соціальної диференціації, розшарування. По-друге, 

розширений доступ до влади на основі політичного плюралізму, характерний, 

передусім, для демократичних режимів [97, с. 735]. 

Лобісти забезпечують органи державної влади інформацією стосовно ситуації 

на нижчому та інших суспільних рівнях, яка потім заслуховується на 

парламентських чи інших слуханнях, інформуючи законодавців про наявні 

проблеми. Лобіювання виступає у вигляді аргументації, механізму підготовки та 

прийняття відповідних актів. 

Я не погоджуюся із тим, що вбачається доцільним провести попередній огляд 

кібербезпекової сфери держави (наприклад, в рамках створення відповідної «Білої 

книги»), що дозволив би більш чітко визначити сучасний стан нормативного 

забезпечення сфери кібербезпеки та основних проблем, що мають бути вирішені вже 

найближчим часом.  

Запровадження за часів президентства В. Ющенка видання так званих Білих 

книг, у яких визначаються не лише стан і проблеми, а й напрями удосконалення, 

означало розкриття фактичних напрямів розвитку воєнної організації держави, тобто 

надання таємної та іншої інформації, що може носити ознаки закритої або з 

обмеженим доступом. Маючи інформацію про загальну кількість тих чи інших 

засобів, місце дислокації різних служб, оперативних (кризових або ситуаційних) 

центрів реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та 

антропогенного характеру у кіберпросторі, можна, за умови застосування 

методології математичного моделювання, розробити модель дестабілізації тієї чи 

іншої країни, включаючи різні засоби ведення гібридної війни. 

У даних прогнозно-індикативних документах зазначалося не лише те, що вже 

зроблено для ліквідації армії, а й те, що заплановано зробити, тобто фактично – це 

безплатна розвідувально-аналітична доповідь для ефективної та успішної ліквідації 
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державності [386, с. 82], яку агенти впливу успішно використали для підготовки та 

реалізації сценарію з ліквідації Української державності, зокрема через цілковиту 

дестабілізацію кібербезпекової сфери. 

З іншого боку, формування даного документа також пропонується покласти і 

на інститути громадянського суспільства, які також можуть виступати агентами 

впливу, що також може мати негативні наслідки. 

Першочерговим питанням є створення за їх участю базового документа із 

визначеннями основних понять в кібербезпековій сфері – «кіберпростір», 

«кібербезпека», «кібератака», «кібернапад», «кіберзахист», «кібертероризм», 

«кіберзлочин», «кіберджихад», «кіберсовіта», «кібервідповідальність», 

«кіберетика», «кібермораль» та ін. Актуальною залишається проблема імплементації 

необхідної термінології до законодавства України, вбачається доцільним закласти 

ключові терміни кібербезпекової сфери не лише до Закону України «Про основи 

національної безпеки України», а й до Стратегії кібербезпеки України, Доктрини 

інформаційної безпеки України, а також Концепції  ДІП України, ну і звичайно 

Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». 

З метою розв’язання проблем координації суб’єктів системи забезпечення 

кібербезпеки України, досі актуальним залишається створення відповідних структур 

[188]. 

Визначаючи роль агентів впливу у реалізації кібербезпекової політики, 

зазначимо методи, які варто використовувати. До офіційно дозволених методів 

можна віднести: 

1. Публічні виступи: 1) в органах державної влади; 2) у ЗМІ, в тому числі в 

Інтернеті соціальних медіа. 

2. Збір інформації та подання її до Верховної Ради України.  

3. Розроблення і внесення законопроектів. 

4. Організацію інформаційних акцій, компаній та операцій «за» чи «проти» 

ухвалення того чи іншого рішення: потік листів, телеграм, спам, дзвінки, електронні 

петиції, вплив блогосфери, флешмоби, автомайдани, податкові майдани, 

демонстрації, акції протесту, акції непокори, так звані «народні люстрації». 
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5. Фінансування виборчих компаній депутатів у парламент тощо.  

Також окремо виділю електронну петицію як одне з інформаційних прав 

людини і громадянина, реалізація якого знаходиться в безпосередній сфері 

кібербезпекової політики. 

Агенти впливу можуть брати участь не лише в правотворчій, а й в 

правозастосувальній та правоінтерпретаційній діяльності, через що важливим є 

вивчення та адміністративно-правове регулювання суспільних відносин, що 

виникають під час реалізації діяльності лобістів [169, с. 410–412]. 

У цілому ж, визначення повного переліку способів дії агентів впливу не є 

обов’язковим, важливо лише передбачити, що це діяльність, яка здійснюється: з 

метою впливу на реалізацію кібербезпекової політики та методами не забороненими 

законодавством України (як-от: підкуп, залякування, погрози тощо). Хоча в реаліях 

сьогодення така діяльність будучи не регламентованою нормами права не завжди 

вписується в формат правових норм. 

Окрім індивідів, як агентів впливу, в цій якості можуть бути і об’єднання 

організацій, які слугуватимуть інтересам іноземної держави, транснаціональних 

корпорацій. Виходячи з цього, зазначимо про можливість визначення ролі цих 

агентів в негативному світлі, оскільки, по-перше, вони не будуть представляти 

інтереси нашої держави в цілому, по-друге, можуть отримати доступ до державних 

таємниць, тобто до конфіденційної інформації, що в подальшому, найімовірніше, 

буде загрозою кібернетичній безпеці. Саме в такому контексті ми розцінюємо 

неправомірне надання українського громадянства з подальшим призначенням їх на 

керівні посади в центральні органи виконавчої влади іноземним громадянам. 
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5.3 Адміністративно-правове регулювання формування кіберосвіти в 

Україні  

 

5.3.1 Правові та організаційні засади формування фахівців із кібербезпеки  

Надскладні завдання, що постають перед державою на шляху захисту своїх 

інституцій, суспільства, громадян від злочинних посягань на їх права, свободи в 

інформаційно-комунікативному просторі, потребують комплексного підходу до 

роботи із фахівцями, які у своїй професійній діяльності покликані забезпечувати 

кібернетичну безпеку. Даний підхід повинен мати всебічне наукове обґрунтування. 

Формування фахівців є одним з головних завдань щодо поповнення ринку 

праці кваліфікованими професіоналами, спроможними виконувати на сучасному 

рівні покладені на них функції. Тому подібний аспект не може залишатися поза 

увагою науковців. Здебільшого ця проблема висвітлюється у наукових працях з 

педагогіки, зокрема йдеться про формування суб’єктності (Пилипчук С.), 

професійних здібностей (А. Клочко), професійних навичок (В. Єлов, 

В. Монастирський), професійно значущих якостей (В. Савіщенко), професійної 

культури (І. Михайліченко, М. Подберезський, В. Райко) майбутніх спеціалістів. 

Психологічні засади формування фахівця як суб’єкта правничої діяльності 

досліджувалися Н. Євдокимовою. Є низка публікацій з проблем підготовки кадрів із 

кібербезпеки в галузі знань «Інформаційні технології» (В. Бурячок, Ю. Даник, 

С. Демедюк, В. Марков, А. Міночкін, Ю. Супрунов та ін.). 

Разом із тим питання щодо правових та організаційних засад формування 

фахівців із кібербезпеки не було окремим предметом наукового дослідження. 

Розв’язання цієї проблеми надасть можливість згодом вдосконалити нормативну 

регламентацію процесів підготовки професіоналів у зазначеній галузі.  

Мета підрозділу полягає в аналізі чинних правових та організаційних засад 

формування фахівців із кібербезпеки. Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати ряд таких завдань: 1. Встановити сутність ключового поняття 

«формування фахівців із кібербезпеки». 2. Визначити коло нормативно-правових 

актів, якими регламентується даний процес. 3. Окреслити організаційні засади 
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зазначеного процесу. 4. Виявити шляхи удосконалення діяльності у напрямі, що 

досліджується. 

Одне з ключових понять теми – формування фахівця – по суті є категорією 

ряду гуманітарних наук. У підготовці кадрів, поповненні ринку праці 

висококваліфікованими кадрами воно займає суттєве місце поряд із такими 

категоріями, як освіта, навчання, розвиток, виховання та ін.  

І. Подласий зазначає, що, попри широке застосування, поняття «формування» 

ще не є усталеною категорією і пропонує розуміти під ним «процес становлення 

людини як соціальної істоти під впливом всіх без винятку чинників – екологічних, 

соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних тощо» [601, c. 28]. 

Консолідуючись з тим, що процес формування відбувається під впливом комплексу 

чинників, ми, тим не менш, не поділяємо позиції вченого щодо тлумачення даної 

категорії через становлення людини як соціальної істоти, оскільки подібне бачення 

більше відповідає семантиці поняття «соціалізація особистості», а не формування. 

Для нас більш прийнятним є варіант інтерпретації ключового поняття, 

запропонований Г. Ложки, який розглядає формування як результат активних форм 

впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на процес розвитку особистості та 

професіонала [417, с. 191].  

На думку Н. Євдокимової, формування суб’єкта професійної діяльності 

відбувається на стадії особистісної суб’єктності (за В. Селівановим), для якої 

характерні: розвиток базових соціогенних потенцій, розквіт психічних функцій, 

досягнення акме психічної активності та внутрішньої визначеності, цільності 

[193, с. 285]. 

Отже, на даному етапі є усі підстави розмежувати поняття підготовки і 

формування фахівця. Останнє є набагато ширшим, оскільки, окрім власне освітньо-

інформаційних навчальних функцій, включає до свого семантичного поля розвиток і 

виховання особистості, прищеплення їй корпоративної професійної культури, 

створення умов для того, щоб у подальшому фахівець міг працювати нешаблонно, 

відповідально, мав соціально бажану систему переконань. Для такої категорії, як 

фахівець із кібербезпеки це є вкрай важливим з урахуванням того, щоб надані в 



 363 

процесі навчання компетенції у подальшому не обернулися проти самого 

суспільства, щоб той, кого готували для упередження правопорушень в 

кібернетичному просторі, сам не став на злочинний шлях.  

Конкретизуючи розуміння поняття «формування фахівця із кібербезпеки», ми 

вбачаємо, що цей процес є безперервним і розглядаємо його як багатомірну 

категорію, яка включає:  

 формування фундаментальних світоглядних, гуманітарних і технічних 

професійно спрямованих компетентностей у сфері забезпечення кібернетичної 

безпеки в парадигмі правових норм, готовності особистості до постійного оновлення 

знань у зв’язку із стрімким ускладненням інформаційних технологій та швидкою 

зміною тактики дій кіберзлочинців;  

 формування суб’єктності професіонала в галузі кібербезпеки; 

 формування стратегічного мислення фахівця, здатності працювати на 

випередження, прогнозувати можливі кібернетичні загрози; 

 формування професійно значущих якостей особистості фахівця із 

кібербезпеки, зокрема, розвитку важливих для професії здібностей особистості; 

прищеплення корпоративної кібербезпекової культури, системи соціально 

благочинних поглядів і переконань. 

На відміну від традиційного навчання, процеси формування відбуваються не 

тільки в освітньому середовищі вищого навчального закладу, а й у колективах, де 

здобувачі вищої освіти проходять практики і стажування, при спілкуванні із 

досвідченими фахівцями в галузі кібербезпеки, при сприйнятті, аналізі, 

інтерпретації інформації, що отримується майбутнім професіоналом у 

неформальних спільнотах, у медіапросторі, в засобах масової інформації тощо. 

У цьому зв’язку доречно процитувати висловлювання одного з фахівців ФБР 

США, наведене у відкритій публікації: ―You don’t make a cyber agent by sending them 

to training,.. It begins when they are very little, it’s a hobby to them, they grew up living 

and breathing technology» [876]. Тобто йдеться про те, що неможливо зробити 

кіберагента, посилаючи його на навчання. Усе починається змалечку, це має бути 

хобі для них; вони виросли, живучи і дихаючи технологіями.  
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Виходячи з наведеного, доходимо думки, що при державницькому підході 

варто було б запровадити практику, за якої формування фахівця з кібербезпеки 

починалося не зі студентської лави, а через пошук та супроводження вишами, 

майбутніми працедавцями талановитих дітей і молоді ще в період їх навчання у 

загальноосвітній середній школі, спеціалізованому ліцеї, в будинках дитячої 

творчості. 

Отже, перед нами постає завдання встановити, яким чином правові та 

організаційні засади детермінують процес становлення й розвитку майбутнього 

фахівця із кібербезпеки.  

Безумовно, ми розуміємо, що процес нормативно-правової регламентації 

формування фахівця із кібербезпеки є опосередкованим, оскільки закони і 

підзаконні акти України спрямовані на діяльність усіх вищих навчальних закладів, а 

не тільки тих, які здійснюють підготовку зазначених фахівців. Це означає, що, з 

одного боку, загальною правовою основою підготовки фахівця із кібербезпеки, як і 

будь-якого іншого здобувача вищої освіти, є закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», а з іншого – ряд нормативно-правових актів, зокрема міжнародних, 

що регламентують діяльність уповноважених суб’єктів у сфері транснаціональної, 

національної, інформаційної та кібернетичної безпеки. 

Тож згідно із Законом України «Про вищу освіту» підготовка фахівців із 

кібербезпеки, як і всіх інших здобувачів вищої освіти, передбачає ступеневість: 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.  

Не можна не помітити того, що на практиці відповідно до державного 

замовлення й популярності спеціальності «Кібербезпека» серед здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за кошти фізичних осіб на контрактній основі, 

витребуваними є лише ступені бакалавра і магістра. На рівні молодших бакалаврів 

подібна підготовка практично не здійснюється. Проте, з позицій психофізіології, 

саме цей віковий період, що умовно збігається з віком осіб, які готуються стати 

молодшими бакалаврами, є найбільш сприятливим для формування особистості, її 

якостей як професіонала.  
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Принагідно зауважимо, що контент-аналіз текстів правових актів, якими 

регулюються процеси освітньої діяльності (закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників»), боротьби із 

кіберзлочинністю (проект Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», укази Президента України від 15.03.2016 р. № 96/2016 «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 р. «Про 

стратегію кібербезпеки України» та від 07.06.2016 р. № 242/2016 «Про національний 

координаційний центр з кібербезпеки»), надав можливість встановити високу 

частотність вживання, майже на рівні кліше, термінологічного сполучення 

«підготовка кадрів» на тлі цілковитої відсутності сполуки «формування фахівців». І 

це не лише питання юридичної техніки. Це своєрідний концепт, за яким стоїть 

недооцінка комплексного підходу роботи із кадрами.  

У цілому ж на рівні нормативно-правового регулювання діяльності з 

формування фахівців із кібербезпеки зафіксована доволі парадоксальна ситуація.  

Ухвалення 29 квітня 2015 року Кабінетом Міністрів України Постанови 

№ 266, якою затверджується перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [634], ознаменувалося 

запровадженням нової спеціальності за шифром 125 «Кібербезпека» в межах галузі 

«Інформаційні технології». Це створило передумови для ліцензування низки вишів 

для підготовки фахівців за даною спеціальністю. Одразу зазначимо, що 

виокремлення кібернетичної безпеки в якості окремої спеціальності стало суттєвим 

проривом для розв’язання стратегічних і тактичних завдань держави, які постають 

перед нею в період ускладнення ситуації в інформаційно-комунікативному просторі. 

Разом з тим подібний крок суттєво обмежив коло офіційно визнаних фахівців із 

кібербезпеки, залишивши поза його межами керівників і професіоналів сектора 

безпеки і оборони, банківського сектора, медійної сфери, які працюють у даній 

галузі за суміжним фахом.  

Окремого коментарю потребує норма Закону України «Про вищу освіту», 

згідно з якою скасована лінійна схема підготовки фахівців, що надає можливість 

здобувачам освіти продовжувати навчання на більш високому ступені не тільки за 
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іншою спеціальністю, а й за іншою галуззю знань [625]. Можливо, з точки зору 

фахівців з педагогіки вищої школи, подібне й не суперечить теорії навчання (хоча, 

це ще треба довести), проте, як на наш розсуд, зазначена правова новела стосовно 

фахівців із кібернетичної безпеки є такою, що протистоїть інтересам суспільства. 

Обґрунтуємо. Законодавцем до уваги береться лише навчальний процес, опанування 

навчальної інформації згідно із освітньо-професійними програмами. У подібній 

ситуації виходить, що формування фахівця із кібербезпеки як цілісний безперервний 

процес, який є довготривалим та охоплює періоди становлення і розвитку 

особистості, виноситься за дужки. До уваги не береться той факт, що 

високоосвічений знавець в галузі інформаційних технологій, який не сформований 

як високо моральний професіонал із особливим типом мислення, корпоративною 

культурою, соціально спрямованою системою поглядів і переконань, може стати 

загрозою не тільки для українського суспільства, а й для світової спільноти в 

цілому. Якщо в інших професіях формування фахівця виступає здебільшого в якості 

педагогічної, частково економічної складової, то стосовно фахівця із кібербезпеки 

процес його формування як особистості на професіонала необхідно розглядати в 

контексті глобальної і державної безпеки.  

Неоднозначність ситуації, що склалася у сфері підготовки досліджуваної 

категорії фахівців з позицій її нормативної регламентації виникає і через те, що 

згідно із Національними класифікаторами подібний вид діяльності та відповідні 

професії в Україні не передбачені.  

Наприклад, у Класифікації видів економічної діяльності під шифром J 

міститься секція «Інформація та телекомунікації», де серед інших виділяється розділ 

62 «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ним діяльність». 

Зазначено, що даний розділ включає такі види експертної діяльності, як «написання, 

модифікування, тестування та забезпечення технічної підтримки програмного 

забезпечення; а також планування та розроблення комп’ютерних систем, які 

поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні 

технології; місцевому керуванню та діяльності комп’ютерних систем клієнтів, а 

також з оброблення даних та інші професійні та технічні види діяльності». [299] 
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Принагідно зазначимо стилістичну й граматичну неузгодженість тексту. В контексті 

ж питання, яке вивчається, можна припустити, що вочевидь, кібернетична безпека 

потрапила до «інших професійних та технічних видів діяльності».  

Пошуки у розділі 84 «Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 

страхування», де є класи 84.2 «Діяльність у сфері оборони», 84.3 «Діяльність у сфері 

юстиції і правосуддя», до яких могла б потрапити кібербезпека, також залишилися 

безплідними.  

За логікою, якщо немає певного виду економічної діяльності, то немає і 

відповідних йому професій. Звернення до Класифікатора професій–2010 [298] 

підтвердило нашу гіпотезу. Справді, ані серед категорії професіоналів, ані серед 

фахівців, ані серед технічних службовців нам не вдалося знайти прямої згадки про 

професії фахівців із кібербезпеки.  

Попри те, що натепер з’явилося 87 томів «Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників», серед них не знайшлося місця для опису 

еталонних індикаторів щодо осіб, які покликані виконувати функції із забезпечення 

кібернетичної безпеки держави, окремих закладів, установ, підприємств, 

організацій, в тому числі приватних.  

Отже, виявляється певне юридичне протиріччя: Кабінет Міністрів України 

запроваджує спеціальність «Кібербезпека», щороку робить державне замовлення на 

підготовку бакалаврів і магістрів за фахом, який не передбачений державними 

стандартами України у сфері видів економічної діяльності та професій.  

Тож з’являються підстави припустити, що на теперішній час немає і державно 

визнаних професіограм для фахівців із кібербезпеки, які містили б деталізований 

опис специфіки професійної діяльності, вимог для осіб, які обіймають посади 

керівників, професіоналів і технічних працівників, професійно важливі якості 

особистості фахівця, психограми, критерії професійного відбору та особливості 

формування майбутнього спеціаліста. За відсутності професіограм освітньо-

кваліфікаційні характеристики й освітньо-професійні програми стають 

безсистемними, необґрунтованими. Це, своєю чергою, не може не впливати на 

якість підготовки кадрів.  
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Подібна неузгодженість практично нівелює організаційні засади формування 

фахівців із кібербезпеки. Вищі навчальні заклади, які отримали ліцензії на освітню 

діяльність за сто двадцять п’ятою спеціальністю, фактично позбавлені орієнтирів 

щодо кінцевого результату діяльності, а тому проектують усе на власний розсуд. 

Навіть в умовах децентралізації управління вищою освітою, подібна ситуація не 

може розглядатися як сприятлива для задоволення державних потреб у фахівцях 

профілю, що досліджується.  

Аналіз організаційних засад освітнього процесу у ряді вищих навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Кібербезпека», 

надав можливість встановити, що здебільшого здобувачів освіти готують до 

виконання функцій, пов’язаних із роботою з комп’ютерними програмами і 

обладнанням. З поля зору укладачів освітніх стандартів на рівні вишів випадають 

або фрагментарно висвітлюються питання нормативно–правового забезпечення 

боротьби із кіберзлочинністю, із правопорушеннями у сфері інформаційного права, 

міжнародними стандартами діяльності у сфері кібернетичної діяльності. Студенти 

фактично не готуються до реалізації організаційно-управлінських, контрольно-

аналітичних, прогностичних функцій. Подібна «технологізація» освіти в кінцевому 

рахунку стає чинником, що негативно впливає на формування фахівців із 

кібербезпеки, що у подальшому може перерости у серйозні проблеми для 

суспільства в цілому.  

У даному контексті важливим є з’ясування реального стану підготовки 

фахівців у сфері кібербезпеки. 

 

5.3.2 Стан підготовки фахівців у сфері кібербезпеки  

Інтенсифікація використання інформаційних технологій, перманентне їх 

проникнення у всі сфери життєдіяльності, починаючи від особистого життя людини 

до урядових і транснаціональних проектів викликає необхідність постійного 

зростання кількості персоналу, який обслуговував би необхідне оснащення, 

забезпечував безперебійну роботу комп’ютерних програм й устаткування. 

Поширення інформатизації суспільства супроводжується не тільки позитивними, а й 
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негативними змінами, зокрема появою і розповсюдженням кіберзлочинності. Це 

означає, що виникає потреба у науково обґрунтованій підготовці й підвищенні 

кваліфікації не тільки інженерів, а й тих, хто зможе протистояти правопорушникам. 

Моніторинг наукових публікацій останніх років, присвячених питанням 

підготовки фахівців у сфері кібернетичної безпеки, надав можливість виявити, що 

основним аспектом дослідження проблеми є освітня діяльність у галузі 

«Інформаційні технології». Саме в такому ракурсі досліджують проблему 

В. Бурячок, В. Даник, С. Демедюк, В. Марков, С. Мельник, І. Пархомей, 

М. Степанов, Ю. Супрунов, В. Толубко [68; 150; 154; 488]. Вченими проводиться 

аналіз стану і проблем становлення вітчизняної системи освіти у зазначеному 

напрямі, підготовки таких кадрів в інших країнах світу, пропонуються окремі заходи 

із модернізації освітнього процесу щодо військових фахівців. 

Як завжди, щкремо слід виділити ґрунтовний доробок Інституту стратегічних 

комунікацій Глобальної організації союзницького лідерства, зокрема наукової 

школи доктора юридичних наук В. Ліпкана (В. Баскаков, Р. Банк, М. Дімчогло, 

В. Залізняк, Є. Збінський, О. Климентьєв, В. Кобринський, О. Кушнір, Д. Лобов, 

В. Майоров, Ю. Максименко, О. Мандзюк, П. Матвієнко, М. Микитенко, Д. Перов, 

В. Політило, С. Правдюк, Л. Рудник, О. Стоєцький, К. Татарникова, А. Тунік, 

К. Череповський, О. Шепета та ін.). У даних роботах закладено суттєвий фундамент 

для вивчення стану підготовки фахівців із кібербезпеки. 

За нашим переконанням, фахівцями у сфері кібербезпеки є не тільки 

випускники технічних університетів, а й правники, аналітики, судові експерти та ін. 

категорії працівників, які за своїми посадовими обов’язками повинні забезпечувати 

дотримання інформаційних прав і свобод людини, упереджувати або 

нейтралізовувати протиправні діяння в комп’ютерному просторі, вчиняти 

процесуальні дії, які мають на меті покарання правопорушників. Однак у такому 

широкому контексті питання підготовки фахівців у сфері кібербезпеки ще не 

досліджувалося.  

Метою підрозділу є аналіз сучасного стану підготовки усіх категорій фахівців, 

професійна діяльність яких охоплює сферу кібернетичної безпеки.  
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Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

1) визначити сектори ринку праці України, які виступають в якості роботодавців для 

фахівців у сфері кібербезпеки; 2) відстежити динаміку державного замовлення на 

підготовку даної категорії осіб; 3) встановити перелік вищих навчальних закладів, 

які готують цих фахівців; 4) виявити проблемні питання у підготовці фахівців у 

сфері кібербезпеки. 

На теперішній час практично не існує організацій, закладів, установ, 

робітничих об’єднань та інших інституцій, які змогли б обійтися у своїй діяльності 

без фахівців у галузі інформаційних технологій. Проте лише незначна частина таких 

фахівців працює цілеспрямовано на забезпечення кібернетичної безпеки на всіх її 

рівнях. У зв’язку з цим є необхідність систематизувати відомості щодо секторів 

ринку праці, які мають потребу у даній категорії професіоналів.  

Насамперед слід виділити сектор національної безпеки й оборони, який 

охоплює відповідні сфери діяльності Міністерства оборони України, Служби 

безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, включаючи (з урахуванням 

останніх реформ), Національну поліцію України, Національну Гвардію України, 

Службу надзвичайних ситуацій, Державну прикордонну службу, Державну 

міграційну службу; Управління державної охорони та ін.  

По-друге, завдання щодо захисту інформації в межах державних органів влади 

диктують необхідність роботи фахівців з кібербезпеки у зазначеному сегменті.  

По-третє, потребу у підготовці фахівців з кібербезпеки має виявляти 

фінансовий сектор, який охоплює як державні, так і недержавні структури. У 

питаннях превенції злочинів у банківській, податковій сферах, розслідування 

економічних злочинів, а також ситуаціях з комп’ютерними інцидентами 

протиправного характеру ці установи та заклади зацікавлені у співпраці з 

правоохоронними органами, хоча у більшості випадків вони намагаються 

розв’язувати проблеми силами власного персоналу. Такий стан речей є властивим не 

лише для України. Наприклад, американські експерти зазначають, що при 

розслідуванні кіберзлочинів велику роль відіграє партнерство з тими фахівцями, які 

працюють у фінансових установах, в тому числі недержавних. Проте нерідко 
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бувають випадки, коли через певну недовіру керівництво таких установ намагається 

вирішувати проблеми самостійно і звертатися до правоохоронних органів вже у 

найкритичніших ситуаціях [876]. 

Четверте. Враховуючи, що злочини у комп’ютерному середовищі в якості 

об’єкта можуть спрямовуватися на контент, відповідні фахівці (аналітики, експерти, 

а не тільки професіонали в галузі ІТ) потрібні в органах слідства і дізнання, 

Міністерства юстиції тощо.  

Враховуючи широкий діапазон сфери діяльності даної категорії спеціалістів, є 

сенс простежити динаміку підготовки фахівців з кібербезпеки за державним 

замовленням з урахуванням ступенів вищої освіти.  

Звернення до постанов Кабінету Міністрів України, якими затверджуються 

обсяги державного замовлення на підготовку фахівців для державних потреб, 

дозволило виявити цікаву тенденцію. Так, до 2016 року офіційного державного 

замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Кібербезпека» 

не зафіксовано. Гадаємо, відповідь на питання криється в тому, що у попередні 

періоди у зв’язку з відсутністю спеціальності «Кібербезпека» в переліку галузей 

знань з підготовки здобувачів вищої освіти [632], професіонали для такої діяльності 

навчалися, проте проходили по інших номінаціях, зокрема, «Інформаційна безпека». 

Наприклад, згідно з обсягом державного замовлення у 2015 р. [554] на рівні 

бакалавра за спеціальністю «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» по 

вузах України було випущено 326 осіб, з яких 287 проходили навчання на денній 

формі. Набір склав 495 осіб, усі на денну форму. За спеціальністю «Системи 

технічного захисту інформації» було підготовлено 279 бакалаврів, 260 з яких 

вчилися на денній формі. Набір становив 298 осіб, з яких 288 – на стаціонар. Також 

до напряму «Інформаційна безпека» входила спеціальність «Управління 

інформаційною безпекою», за якою у 2015 р. випущено 131 бакалавра, з них 114 за 

денною формою, а набрано на навчання 252 особи, усі на денну форму. Усього за 

галуззю «Інформаційна безпека» було підготовлено 736 бакалаврів, 661 з яких 

навчалися на денній формі. Набір по галузі склав 1045 осіб, з яких переважна 

більшість здобуває ступінь бакалавра на денній формі навчання (1035 осіб) [554]. 
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Значно менше випускалося й набиралося фахівців рівня «спеціаліст». 

Відомості для більшої наочності представлено у додатках [Додаток Ґ.1]. Як видно з 

таблиці, найбільш витребуваною була спеціальність «Системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її обробки». На другому місті за потребою держави стала 

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Хоча при порівнянні випуску і 

набору спостерігається стійка тенденція зменшення набору, що можна пояснити 

архаїзацією рівня «спеціаліст», його відсутність у новому Законі України «Про вищу 

освіту» [625]. Найбільш стрімка негативна динаміка простежується за спеціальністю 

«Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» (більш як у 9 разів).  

Інформативними є й кількісні показники щодо підготовки та набору у 2015 р. 

магістрів за напрямом «Інформаційна безпека» [Додаток Ґ.2]. Як видно з додатку, 

суттєво зріс попит (майже в 2,5 рази) на фахівців за спеціальністю «Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем» на тлі мінімізації в масштабах держави 

фахівців з «Безпеки державних інформаційних ресурсів». Подібна кількість 

магістрів у випуску і наборі взагалі ставить під сумнів не тільки рентабельність 

підготовки, а й наявність виокремлення подібної спеціальності.  

Контрастно, порівняно зі ступенем спеціаліста, виглядає випуск і набір 

магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту 

інформації». Наприклад, на навчання в магістратурі на цю спеціальність у 2015 році 

набрали в 13 разів більше, аніж на навчання за рівнем спеціаліста. 

Порівняльний аналіз даних засвідчує, що, по-перше, до 2016 р. існувала чітка 

диференціація за спеціальностями підготовки фахівців, які готуються для подальшої 

діяльності по забезпеченню безпеки в комп’ютерному просторі; по-друге, значна 

кількість здобувачів вищої освіти за напрямом «Інформаційна безпека» 

концентрувалась на рівні бакалаврату. Отже, визначався прикладний характер 

професійної діяльності. 

Аналогічна постанова Кабінету Міністрів 2016 р. укладалася з урахуванням 

«Переліку галузей знань і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» [634], а значить при формуванні обсягів державного 

замовлення було враховано ліквідацію напряму «Інформаційна безпека» і 
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запровадження спеціальності «Кібербезпека» в межах галузі знань «Інформаційні 

технології» [555]. У зв’язку із зазначеним втрачається можливість коректного 

порівняння показників для встановлення динаміки у підготовці фахівців. Загалом 

слід зазначити, що, на наш погляд, за своєю методологічною, семантичною основою 

поняття «Інформаційна безпека» та «Кібербезпека» не є автентичними, а отже, при 

формуванні нового переліку галузей знань і спеціальностей та ліквідації 

«Інформаційної безпеки» сталася помилка, що може мати фатальні наслідки для 

України. Питання не тільки і не стільки в назві, а в сутності понять, які 

передбачають конкретні сфери діяльності. 

На теперішній час в масштабах держави не існує чіткого механізму 

визначення потреби у фахівцях з кібербезпеки, особливо за диференціальними 

ознаками відповідно до ступенів вищої освіти. Про це наочно свідчать кількісні 

показники, що систематизовані за даними з «Обсягів державного замовлення… на 

2016 рік». [555] Розподіл фахівців за рівнями вищої освіти залежно від замовлення 

роботодавців відображено в додатках [Додаток Ґ.3]. Як видно з додатку, основний 

акцент у підготовці фахівців з кібербезпеки робиться на тих, хто готується за 

ступенем бакалавра. Такий підхід є доволі дискусійним з урахуванням того, що 

кримінологи вказують на постійне ускладнення проявів кіберзлочинності, поступове 

її злиття з організованою злочинністю [878]. Виникає питання і наскільки рівень 

компетентності бакалавра дозволяє протистояти таким тенденціям? Чому 

міністерства, які є ключовими в секторі національної безпеки і оборони, так 

недооцінюють підготовку магістрів? Адже чим інакше пояснити, що МВС 

сором’язливо обійшлося замовленням на двох фахівців (до речі, наскільки це 

рентабельно державі?), а Міністерство оборони взагалі вирішило обійтися без 

магістрів. Подібна практика є вкрай небезпечною для держави в цілому. Тому на 

подальше було б необхідно передбачити поступове зростання кількості магістрів, 

які готуються за спеціальністю «Кібербезпека». 

Доволі показовим є і коло замовників. До нього взагалі не увійшли Служба 

безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство закордонних справ, 

Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Держатомрегулювання, Управління 
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державної охорони. Можливо, вони делегували підготовку фахівців для себе 

Міністерству освіти і науки, проте є питання, наскільки заклади, підпорядковані 

МОН. Безсумнівним є авторитет Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана, Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Ужгородського національного університету, Університету 

банківської справи та багатьох інших, які отримали ліцензію на підготовку фахівців 

за спеціальністю «Кібербезпека». Причому освітньою діяльністю у даному напрямі 

займаються не лише державні виші. Так, приватний освітній заклад Kyiv Cyber 

Academy позиціонує себе не більш не менш, як єдиний в Україні навчальний заклад, 

який готує «фахівців за визнаними міжнародними стандартами» [76]. Разом із тим 

виникає питання: а чи готові усі без винятку вищі навчальні заклади, ліцензовані за 

спеціальністю «Кібербезпека», забезпечити повноцінне навчання з урахуванням 

режимних аспектів (зокрема, дотримання державної таємниці), специфіки діяльності 

кожного міністерства і відомства. Наскільки прищеплення компетенцій збігається із 

відповідною виховною роботою, аби не вийшло так, що ми самі ж куємо «кадри» 

майбутніх хакерів, правопорушників кібернетичного середовища. Це питання дуже 

принципове, адже більшість теперішніх кіберзлочинців не є самоучками, а 

отримували високу професійну кваліфікацію у вузах. Вбачаємо цей аспект дуже 

актуальним і таким, що потребує особливої уваги. 

На початку статті ми обумовили, що, за власним переконанням, до категорії 

фахівців у сфері кібербезпеки відносимо не лише тих осіб, які здобули освіту за 

вказаною спеціальністю, а й усіх тих, хто за спрямуванням професійної діяльності 

покликаний протистояти злочинам у комп’ютерній сфері. Насамперед, йдеться про 

підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право». Дане питання особливо 

актуалізувалося у зв’язку зі створенням у складі Національної поліції України 

окремого Департаменту кіберполіції, де навіть на рівні вимог до претендентів на 

посади чітко розмежовуються власне технічні та суто правничі функції [498]. 
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Проведений нами аналіз стану підготовки здобувачів вищої освіти у галузевих 

ВНЗ МВС України для подальшої роботи у сфері кібербезпеки дозволив встановити, 

що частково це реалізується у Харківському національному університеті внутрішніх 

справ [572]. На факультеті № 4 вказаного вишу здійснюється підготовка бакалаврів 

для подальшої роботи на посадах слідчих, що спеціалізуються на розслідуваннях 

кіберзлочинів; працівників для підрозділів кіберполіції, в тому числі в оперативно-

технічних підрозділах; працівників підрозділів технічного захисту інформації, 

зв’язку, інформаційно-аналітичного забезпечення, а також у штабних підрозділах; 

експертів, які отримують допуски на проведення досліджень комп’ютерної техніки 

та програмних продуктів, обладнання та засобів телекомунікаційних систем, у сфері 

інтелектуальної власності. 

Безумовно, такий досвід підготовки фахівців є вкрай цінним і необхідним для 

держави. Однак виникає питання, а чи здатний окремий факультет галузевого вишу 

забезпечити усі державні потреби в таких професіоналах, враховуючи широку 

мережу ВНЗ МВС України у всіх регіонах, тим більше, що усе обмежується рівнем 

бакалавра. Принагідно зазначимо, що в ситуації призначення на посаду слідчого або 

експерта зі ступенем бакалавра виникає певна невідповідність до вимог 

Кримінального процесуального кодексу, яким для цієї категорії посад передбачений 

ступінь магістра чи прирівняний до нього ступінь спеціаліста. На рівні ж 

магістратури у галузевих ВНЗ МВС України цілеспрямована підготовка фахівців у 

сфері кібербезпеки не здійснюється.  

Отже, попри модернізацію освітньої діяльності, запровадження нових 

спеціальностей, які мають убезпечити Україну від кримінальних посягань через 

кібернетичний простір, залишається чимало питань методологічного, 

управлінського, юридичного, економічного, освітнього характеру.  

Дослідивши правові та організаційні засади, а також стан формування та 

підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, сформую напрями їх підготовки та 

підвищення кваліфікації. 
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5.3.3 Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із 

кібербезпеки  

Підготовка висококваліфікованих кадрів була і залишається ключовим 

елементом повноцінної життєдіяльності держави. Цей процес характеризується 

поєднанням потреб суспільства із технологіями дидактичного проектування з 

подальшим закріпленням на рівні нормативно-правових актів. Оскільки підготовка 

та підвищення кваліфікації фахівців з кібербезпеки є відносно новим видом 

діяльності, виникає потреба у науковому обґрунтуванні цих напрямів з позицій 

системного підходу.  

Прийняттю постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджується 

перелік галузей знань і спеціальностей [634], відповідних наказів Міністерства 

освіти і науки України [640] передує кропітке наукове дослідження самого 

механізму визначення економічних потреб держави на ринку праці [670], 

проектування освітніх систем на педагогічних засадах, методології встановлення 

диференційованих ознак, на підставі яких виділяються напрями, спеціальності та 

спеціалізації підготовки фахівців [374; 847]. Окремі аспекти здобуття освіти 

майбутніми фахівцями із кібербезпеки, підвищення кваліфікації, перепідготовка, 

спеціалізація діючих професіоналів віднайшли своє відображення у наукових 

працях таких вчених, як В. Бурячок [68], Ю. Даник і Ю. Супрунов [150], С.Демедюк 

і В. Марков [154], С. Мельник [488], А. Міночкін [499], Р. Проскуровський [663] та 

ін. 

Окремо слід виділити науковий доробок Глобальної організації союзницького 

лідерства, зокрема наукової школи доктора юридичних наук В. Ліпкана 

(В. Баскаков, Р. Банк, М. Дімчогло, В. Залізняк, Є. Збінський, О. Климентьєв, 

В. Кобринський, О. Кушнір, Д. Лобов, В.Майоров, Ю. Максименко, О. Мандзюк, 

П. Матвієнко, М. Микитенко, Д. Перов, В. Політило, С. Правдюк, Л. Рудник, 

О. Стоєцький, К. Татарникова, А. Тунік, К. Череповський, О. Шепета та ін.). У 

даних роботах закладено фундамент для формування сучасних напрямів підготовки 

фахівців із кібербезпеки [398; 392; 388; 389; 405; 403; 406; 611; 451; 679]. 
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Попри наявність публікацій щодо проблемних питань навчання фахівців з 

кібернетичної безпеки, на засадах системного аналізу визначення напрямів 

підготовки і підвищення кваліфікації даної категорії професіоналів не проводилося. 

Також слід враховувати, що після прийняття 29 квітня 2015 року Постанови 

Кабінету Міністрів України № 266 (із змінами від 27.09.2016 р. згідно з Постановою 

№ 674), якою затверджений перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [634], наукові дослідження в 

аспекті окресленої в темі проблематики не здійснювалися.  

Метою підрозділу є визначення напрямів підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців із кібербезпеки на основі системного аналізу освітніх систем. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань: 

1. Встановлення нормативно-правових засад щодо галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки. 

2. Узагальнення досвіду провідних держав щодо напрямів підготовки професіоналів 

зазначеної категорії. 3. Обґрунтування пропозицій щодо запровадження варіантів 

підготовки та спеціалізацій, пов’язаних із професійною діяльністю у сфері 

кібернетичної безпеки, в межах суміжних галузей знань і спеціальностей. 

Феномен кібернетичної безпеки полягає в її бінарному характері. З одного 

боку, вона може розглядатися як елемент національної безпеки. З іншого – 

враховуючи, що інформаційний простір є безмежним, для нього не існує кордонів, а 

відтак злочини у цій сфері у більшості своїй кваліфікуються як транснаціональні – 

кібернетичну безпеку слід розглядати як явище глобалізоване. Це означає, що 

питання підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у зазначеній галузі є 

принципово важливим не лише для України, а й для світової спільноти в цілому. 

Правова регламентація даних процесів здійснюється на основі законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту». Зокрема, відповідно до статті 13 останнього 

законодавчого акта на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 

покладаються серед інших і такі функції, як проведення аналітико-прогностичної 

діяльності у сфері вищої освіти, визначення тенденцій її розвитку, впливу 
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демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури 

виробничої та невиробничої сфери, формування стратегічних напрямів розвитку 

вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, 

узагальнення світового і вітчизняного досвіду розвитку вищої освіти [625]. Також 

цим законом передбачається, що Міністерство освіти і науки (далі – МОН України) 

«формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема за поданням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів 

України» [625]. 

Виходячи з наведеної норми, основними суб’єктами формування переліків 

галузей знань і спеціальностей виступають МОН України і Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО). Можливо, такий підхід і 

дозволяє певною мірою оптимізувати занадто деталізовані та кількісно 

переобтяжені переліки, які нерідко призводили до широкої синонімії у 

спеціальностях і фактичному дублюванні освітніх програм. Разом з тим, якщо 

йдеться про сферу забезпечення національної безпеки держави, в тому числі 

кібернетичної, коло суб’єктів, на яких покладаються обов’язки визначення напрямів 

підготовки фахівців, на нашу думку, має бути розширено. Принаймні, важливою є 

позиція Ради національної безпеки і оборони України, тих державних інституцій, шо 

здійснюють кадрове забезпечення відповідними фахівцями.  

Загалом доволі дискусійним є питання щодо ролі НАЗЯВО у формуванні 

переліку галузей знань і спеціальностей. Стаття 18 Закону України «Про вищу 

освіту» відображає широкі повноваження даного органу, який за семантикою назви 

покликаний сприяти максимальній ефективності освітнього процесу. По суті ж в 

окремих позиціях Національне агентство перетворили на проміжний ланцюг між 

МОН і вишами, інакше, як сприймати норму, що НАЗЯВО «формує за поданням 

вищих навчальних закладів (наукових установ) пропозиції, у тому числі з метою 

запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої 
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освіти, і подає його центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки». 

[625]. 

Недооцінка ролі фахівців у формуванні переліків галузей знань і 

спеціальностей призвела до того, що в результаті низки трансформацій у Постанові 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» під шифром 125 залишилася лише спеціальність 

«Кібербезпека» в межах галузі знань «Інформаційні технології» [499]. За баченням 

укладачів документа, вказана спеціальність поглинула чинну в попередній постанові 

[632] галузь знань 1701 «Інформаційна безпека» з усіма її спеціальностями. Про це 

свідчать і таблиці переходів напрямів у галузі знань і спеціальностей, що містяться в 

додатках до Наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 [640]. 

Подібна позиція є неприпустимою, оскільки поняття «Інформаційної безпеки» 

та «Кібербезпеки» є спорідненими, але не тотожними. Ми поділяємо погляди 

С. Мельника з приводу того, що «предметна сфера інформаційної безпеки включає в 

себе широкий спектр питань відносно іміджу держави, забезпечення інформаційних 

прав і свобод громадян, забезпечення інформаційного суверенітету, захисту 

інформації, правоохоронної діяльності, відповідно можна стверджувати і про 

адекватну «фахову широту» соціального замовлення на освіту у цій сфері»  

[488, с. 188]. 

Отже, виникає потреба з’ясування кола осіб, яких можна віднести до категорії 

фахівців із кібербезпеки.  

Наша наукова позиція базується на необхідності запровадження в 

інтерпретації цього поняття двох підходів: у вузькому і широкому розумінні. 

Тож у вузькому значенні термінологічного сполучення під фахівцями із 

кібернетичної безпеки можна розуміти осіб, які мають профільну освіту за 

спеціальністю «Кібербезпека» і працюють за фахом. Якщо жорстко дотримуватися 

юридичних норм, то існують підстави зараховувати до вказаної категорії лише тих, 

хто опановував галузь «Інформаційні технології» за даною спеціальністю.  
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Безумовно, подібний підхід є занадто звуженим і суперечить елементарній 

логіці. Достатньо простежити це на рівні того ж наказу МОН України [640], яким 

затверджується таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 

2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. Згідно з наведеними там відомостями особи, які здобули 

рівень магістра за спеціальністю 125 «Кібербезпека», можуть захищати дисертації 

на здобуття наукового ступеню кандидата наук (доктора філософії) і доктора наук, 

за такими науковими спеціальностями: 21.05.01 «Інформаційна безпека держави», 

21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України», 21.07.02 «Розвідувальна 

діяльність органів державної безпеки». При цьому передбачається, що ця категорія 

фахівців може спеціалізуватися не тільки в технічній галузі, їм може 

присуджуватися науковий ступінь в галузі фізико-математичних, юридичних, 

психологічних, військових, соціологічних, політичних наук. У подібній ситуації слід 

говорити про міждисциплінарність спеціальності «Кібербезпека», що підтверджує 

нашу думку про запровадження поняття «фахівець із кібербезпеки» у широкому 

розумінні.  

На користь нашої наукової позиції слугує і факт добору кадрів для роботи у 

Департаменті кіберполіції Національної поліції України. Чітко відстежується 

потреба не тільки у фахівцях технічного профілю, а й у правниках [498].  

Доволі показовим є й аналіз міжнародного досвіду. За спостереженнями 

М. Анурьєвої, яка дослідила більш як 400 програм підготовки бакалаврів і магістрів, 

доступних на сайтах вишів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, фахівець у 

сфері інформаційної безпеки, в тому числі кібернетичної може стати бакалавром або 

магістром гуманітарних, природничих, технічних наук, магістром права або 

магістром філософії [17]. Цьому сприяє вивчення з-поміж інших таких курсів, як 

«Безпека інформаційних систем і фінансів», «Етичний хакінг в комп’ютерній 

безпеці», «Законодавство у сфері комерційних інформаційних технологій», 

«Розслідування комп’ютерних інцидентів», «Біометрика та інформаційна безпека», 

«Криптографія» тощо.  
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Отже, ми пропонуємо, вживаючи термінологічне сполучення «фахівець із 

кібербезпеки» в широкому розумінні, йменувати так осіб, які за родом своєї 

професійної діяльності можуть використовувати спеціальні знання для 

попередження потенційних загроз, викриття/розкриття, нейтралізації або мінімізації 

наслідків протиправної поведінки правопорушників у комп’ютерному просторі. В 

такому контексті навіть викладача інформатики в школі або у вузі можна вважати 

фахівцем із кібербезпеки, оскільки своєю діяльністю він покликаний не лише 

надавати знання зі сфери інформаційних технологій, а й здійснюючи виховну 

роботу, виконувати превентивні функції. Подібний приклад означає, що 

кібернетична безпека може виступати не тільки в якості спеціальності, а й в якості 

спеціалізації в межах інших спеціальностей або як окрема компонента освітньої 

програми підготовки фахівця.  

На засадах концепції безперервної освіти можливі декілька варіантів роботи у 

цьому напрямі: 

1. Надання другої вищої освіти. Найбільш складний (з урахуванням 

тривалості, вартості, вимог до різносторонності задатків і здібностей здобувача 

вищої освіти), але й найбільш дієвий шлях. Наприклад, випускник технічного вишу 

закінчує другу вищу освіту за правничим фахом. 

2. Застосування нелінійної схеми підготовки фахівців за різними 

ступенями освіти, що стало можливим завдяки новим нормам, закріпленим у Законі 

України «Про вищу освіту». Припустимо, бакалавр технічного профілю поступає до 

магістратури за економічним фахом з метою подальшої роботи в якості фахівця із 

кібербезпеки у банківській сфері. 

3. Запровадження спеціалізацій із кібернетичної безпеки на інших 

спеціальностях (юридичних, економічних, управлінських тощо). 

4. Перепідготовка в контексті післядипломної освіти фахівців із 

близькоспоріднених з кібернетичною безпекою спеціальностей. 

5. Використання потенційних можливостей неформальної освіти для 

підвищення кваліфікації діючих фахівців через проведення тренінгів, круглих 

столів, міжнародних стажувань тощо.  
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Напрями підготовки і підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки, на 

наш погляд, доцільно проектувати відповідно до Концепції про кіберзлочинність, 

прийнятої Радою Європи 23.11.2001 р., ратифікованої Верховною Радою України 

07.09.2005 р. [405]. Кожен з виділених у Конвенції аспектів може кореспондуватися 

із змістом освіти за спеціальностями, за якими в Україні здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти [322]. У найбільш узагальненому вигляді таку інформацію 

представлено в додатках[Додаток Ґ.4]. Наведений в додатку перелік не є вичерпним, 

хоча й достатньо повно демонструє, що об’єкт і предмет кібербезпеки настільки 

багатогранні, що забезпечити повноцінну діяльність лише самими фахівцями з 

однієї спеціальності практично неможливо. Окремої уваги потребує підготовка 

аналітиків у сфері кібернетичної безпеки, на яких мають покладатися обов’язки 

виявлення криміногенних чинників, що сприяють розповсюдженню комп’ютерних 

злочинів, відстеження основних тенденцій і прогнозування потенційних загроз. 

Попри важливість цієї категорії фахівців, такої спеціальності в Україні на 

теперішній час немає.  

Відповідно формується об’єктивне завдання щодо розроблення освітніх 

стандартів підготовки та кваліфікаційних вимог до компетенції фахівців з 

кібербезпеки, про що, власно, йтиметься нижче.  

 

5.3.4 Освітні стандарти підготовки фахівців із кібербезпеки  

Інтенсифікація та загострення боротьби із кіберзлочинністю поставили перед 

світовою спільнотою питання щодо необхідності підготовки принципово нової 

категорії фахівців, які покликані захищати комп’ютерне середовище від злочинних 

посягань на економічні та політичні свободи, на державну таємницю тощо. В умовах 

української дійсності проблема ускладнюється через інформаційні війни, замахи на 

цілісність і суверенітет держави. У зв’язку з цим питання підготовки фахівців із 

кібербезпеки перестають бути власне педагогічними, а повинні досліджуватися 

системно.  

Інтерес вчених до освітніх стандартів останнім часом значно підсилився у 

зв’язку із переглядом сутності поняття у Законі України «Про вищу освіту» від 
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01.07.2014 р. [625], втілення більш тісного зв’язку між стандартами та якістю освіти. 

На педагогічних засадах питання стандартизації вищої освіти плідно розробляються 

С. Гордійчук [128], Н. Журавською [209], О. Кисельовою [284], С. Стрілець [754], 

С. Терепищим [780] та ін. При цьому активна увага приділяється питанням 

складових стандартів вищої освіти, реалізації компетентнісного підходу та його 

відображення в освітніх стандартах нового покоління. 

Окремо слід виділити вагомий доробок Інституту стратегічних комунікацій 

Глобальної організації союзницького лідерства, зокрема наукової школи доктора 

юридичних наук В. Ліпкана (В. Баскаков, Р. Банк, М. Дімчогло, В. Залізняк, 

Є. Збінський, О. Климентьєв, В. Кобринський, О. Кушнір, Д. Лобов, В. Майоров, 

Ю. Максименко, О. Мандзюк, П. Матвієнко, М. Микитенко, Д. Перов, В. Політило, 

С. Правдюк, Л. Рудник, О. Стоєцький, К. Татарникова, А. Тунік, К. Череповський, 

О. Шепета та ін.). У даних роботах закладено підвалини для формування сучасних 

освітніх стандартів підготовки фахівців із кібербезпеки [388; 389; 392; 405; 399; 403; 

406; 611; 398; 451; 679]. 

Запровадження згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 р. № 266 [634] нової спеціальності «Кібербезпека» зумовлює необхідність 

теоретичного осмислення освітніх стандартів підготовки фахівців указаного 

напряму на правничих засадах, що досі не практикувалося. 

Метою даного підрозділу є аналіз теорії та новітньої практики створення 

освітніх стандартів для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

«Кібербезпека» на засадах інтеграції юридичної та педагогічної науки. Досягнення 

поставленої мети можливе за умови розв’язання таких завдань: 1) встановлення 

підґрунтя нормативно-правової регламентації стандартів вищої освіти згідно із 

новим законодавством; 2) репрезентація основних компонентів освітніх стандартів у 

змісті освіти за спеціальністю «Кібербезпека»; 3) виділення в освітніх стандартах 

правничої складової; 4) виявлення актуальних проблем стандартизації освіти в 

підготовці фахівців із кібербезпеки.  

Завдання з проектування освітніх стандартів підготовки фахівців з 

кібербезпеки для укладачів є принципово новим з двох причин: 1) спеціальність 



 384 

уведена вперше, а отже, в якості зразка може слугувати лише зарубіжний досвід 

підготовки аналогічних фахівців; 2) Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. вніс принципові зміни щодо розуміння стандартизації освіти та 

процесів, що її супроводжують. Ст.10 зазначеного Закону тлумачить стандарт вищої 

освіти як «сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах 

кожної спеціальності» [625]. Принагідно зауважимо, що у визначенні йдеться не про 

зміст освіти, тобто уявлення про те, чого саме слід навчати, які предмети і теми 

включати до навчальних планів і програм, а про сутність діяльності вищого 

навчального закладу. Порівняємо із визначенням цього ж терміна, що містилося у 

попередньому Законі, де стандарт вищої освіти пропонувалося розуміти як 

«сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб 

діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання» [626]. Отже, 

тлумачення освітніх стандартів у редакції Закону України «Про вищу освіту», яка 

втратила чинність, на наш погляд, більше сприяло цільовому спрямуванню 

підготовки фахівців, конкретизувало вказівки для відповіді на питання: чого і як 

слід навчати, за який навчальний час і у який спосіб перевіряти якість підготовки 

майбутнього професіонала.  

Також у попередньому законі поряд із поняттям «стандарт вищої освіти» 

застосовувалося поняття «професійний стандарт» – «затверджені в установленому 

порядку вимоги до знань, умінь та навичок випускників вищих навчальних закладів, 

що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування 

кваліфікацій», яке в новому Законі не пояснюється, а лише використовується з 

обмовкою «за наявності» [626]. 

Тож трансформація вимог за освітніми стандартами відбулася на підставі 

методології, яка ґрунтується на принципах автономії вищих навчальних закладів. На 

відміну від стандартів попереднього покоління, які передбачали певний набір 

нормативних дисциплін з кількісними показниками годин, що відводяться на їх 

викладання, стандарти нового покоління орієнтовані на результати навчання, а зміст 

освіти має формувати сам вищий навчальний заклад. Подібна модель наслідує 
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західні підходи, де університет сам відповідає за якість підготовки свого 

випускника, за його конкурентноздатність на ринку праці. 

У такий спосіб, згідно з п.3 ст.10 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. стандартизуються вимоги до освітньої програми, якими 

передбачається: обсяг кредитів європейської кредитно-трансферної системи для 

кожного ступеня вищої освіти, перелік компетентностей випускника, нормативний 

зміст підготовки здобувача вищої освіти, який формулюється не через опис 

навчальних дисциплін, а через результати навчання; форми атестації; вимоги до 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти, а також за умови наявності – 

вимоги професійних стандартів [625]. 

Разом із тим, укладачі Закону «Про вищу освіту» не змогли у стандартах 

вищої освіти стовідсотково віддати все самим вишам, як це практикується у 

західних університетах. Пункт 6 ст.10 зазначеного Закону залишає за центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки право укладати стандарти вищої 

освіти за кожною спеціальністю, враховуючи пропозиції галузевих державних 

органів, до сфери управління яких належать ВНЗ, а також галузевих об’єднань 

організацій роботодавців. Затвердження стандартів вищої освіти відбувається за 

встановленими нормами при погодженні з Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти.  

Про важливість розробки стандартів для даної спеціальності свідчить той 

факт, що 3 жовтня 2016 р. у Міністерстві освіти і науки України за участі міністра 

Л. Гриневич відбувся круглий стіл, присвячений підготовці фахівців з 

«Кібербезпеки». [389] Міністр наголосила на демонстрації нових підходів до 

стандартів вищої освіти, що створюються завдяки взаємодії із роботодавцями і 

тими, хто формує замовлення на певні професійні кваліфікації. Слушною була й 

думка директора інвестиційної компанії Rayter INC (США) Грегорі Рейтера, що, 

створюючи стандарти підготовки бакалаврів з «Кібербезпеки», необхідно 

орієнтуватися на сертифікаційні програми професійних асоціацій, на підставі яких 

укладаються посадові інструкції. Таким чином, можна максимально наблизитися до 

потреб практики і зробити освітній процес максимально ефективним [190]. Проте 
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наявність подібних сертифікаційних програм є реалією життя американського, а не 

українського суспільства. Тож процеси стандартизації освіти фахівців з 

«Кібербезпеки» надають можливість охопити не тільки діяльність вишів, а й 

порушити питання перед асоціаціями роботодавців щодо відпрацювання 

сертифікаційних програм, аналогічних іншим державам.  

Також, на думку американського фахівця, в освітніх програмах перевага 

повинна віддаватися практично орієнтованим дисциплінам та іноземній мові, а вже 

потім – загальним дисциплінам. Такий прагматичний підхід притаманний 

американським вишам, проте є принципово новим для української вищої освіти, де 

традиційно домінувала фундаментальна підготовка. Тож на часі вирішення ще 

одного питання при стандартизації освіти для спеціальності «Кібербезпека»: у якій 

пропорції мають бути представлені власне теоретичні та практичні складові процесу 

навчання і чи знайдеться при підготовці здобувачів вищої освіти в галузі 

«Інформаційні технології» резерв часу для набуття правничих компетенцій задля 

опанування нормативно-правовими засадами інформаційного права, права 

інтелектуальної власності, нормативно-правового забезпечення діяльності у 

кібернетичному просторі.  

Проведення зазначеного заходу засвідчило, що керівництво Міністерства 

освіти і науки усвідомлює важливість підготовки фахівців з кібербезпеки, проте на 

теперішній час освітніх стандартів за зазначеною спеціальністю на рівні держави 

немає.  

Оскільки підготовка стандартів вищої освіти для здобувачів, які навчаються за 

спеціальністю «Кібербезпека», є принципово новим явищем, виникає чимало питань 

щодо різних аспектів проектування стандартів, насамперед щодо самого змісту 

освіти, зокрема сутності спеціалізації. 

Як нам здається, основною проблемою стандартизації процесів підготовки 

фахівців у сфері кібербезпеки слід вважати те, що нині цей вид професійної 

діяльності перебуває поза межами чітко визначеного правового поля. Така 

діяльність не передбачена ані державними стандартами, зокрема Класифікатором 

видів економічної діяльності, Класифікатором професій, ані чітко визначеними 
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кваліфікаційними характеристиками, затвердженими у встановленому порядку на 

державному рівні. Тому при проведенні профорієнтаційної роботи серед 

абітурієнтів виші по-своєму тлумачать приблизні переліки посад, які можуть у 

подальшому обіймати випускники. Так, на сайті Сумського державного 

університету зазначається, що по закінченню навчання за спеціальністю 

«Кібербезпека» випускники зі ступенем бакалавра можуть бути фахівцями з 

розробки та тестування програмного забезпечення, фахівцями з інформаційних 

технологій, фахівцями з розробки комп’ютерних програм, техніками із системного 

адміністрування тощо [805]. Ознайомлення з наведеним переліком посад викликає 

питання: а де тут специфіка кібербезпеки? Чи можуть обіймати ці посади здобувачі 

вищої освіти, які навчалися на інших спеціальностях галузі знань «Інформаційні 

технології»? Чи загалом розуміються укладачі освітніх програм на тому, що входить 

до сфери компетенцій фахівця з кібербезпеки? Належна відсутність координації 

вищих навчальних закладів із роботодавцями, тісної співпраці між вишами, на які 

покладені обов’язки підготовки таких фахівців, брак системної уваги щодо науково 

обґрунтованого проектування даної спеціальності з боку Міністерства освіти і науки 

призводять до того, що ліцензії на освітню діяльність видаються без урахування 

чіткого бачення завдань державного рівня, що ставляться перед професіоналами у 

сфері кібербезпеки.  

Виходить, що фахівців уже готують, але освітні програми, укладені вузами, не 

коригуються із переліком компетентностей, які б мали бути затверджені в 

масштабах держави. Практично складається ситуація, коли архіважлива державна 

галузь віддається на відкуп вищим навчальним закладам, кожен з яких по-своєму 

трактує уявлення про динамічну комбінацію знань, умінь і компетенцій, що їх 

повинен мати здобувач вищої освіти за спеціальністю «Кібербезпека».  

Аналіз навчальних планів окремих вищих навчальних закладів, зокрема 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», надає можливість встановити, що підготовка фахівців ступеню бакалавр і 

магістр за спеціальністю «Кібербезпека» ведеться за двома спеціалізаціями: 
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«Системи і технології кібербезпеки» і «Математичні методи кібербезпеки». В інших 

ВНЗ спеціалізації в межах зазначеної спеціальності не виділяються.  

Згідно з існуючими підходами підготовка бакалавра передбачає 240 кредитів 

ЄКТС (7200 годин), а підготовка магістра – 120 кредитів (3600 годин). Якщо 

враховувати, що відповідно до затверджених Законом України «Про вищу освіту» 

норм на один навчальний рік має відводитися 60 кредитів (1800 годин), то це 

означає, що перших повноцінних магістрів за спеціальністю «Кібербезпека» Україна 

отримає через шість років. До цього часу держава має «втішатися» фахівцями, які 

пройшли перепідготовку після здобуття вищої освіти за іншими спеціальностями. 

Подібне становище свідчить, що через відсутність стратегічного планування у сфері 

освіти ми вже відстаємо від потреб держави і суспільства, від тих викликів, що їх 

висуває світ кіберзлочинності.  

Принагідно хочемо вступити в дискусію з укладачами аналітичної доповіді 

«Система підготовки кадрів для сил безпеки України: проблеми та перспективи 

розвитку», що підготовлена під егідою Національного інституту стратегічних 

досліджень [758]. Абсолютно не зрозуміло, чому за наявності в Законі України «Про 

вищу освіту» визначення поняття «Європейська кредитно-трансферна 

накопичувальна система» і вказівки на те, що один кредит ЄКТС дорівнює 

30 годинам, укладачі доповіді обирають інший шлях і вказують, що один кредит 

прирівнюється до 8 годин викладацької діяльності [758, с. 10]. В результаті 

неправильно обраної системи розрахунків, включення до неї як 

загальнообов’язкових для усіх здобувачів вищої освіти ступенів молодшого 

бакалавра і доктора філософії, вони виходять на те, що фахівець отримує підготовку 

аж 12 років [758, с. 11]. Подібна «похибка» може дорого коштувати суспільству, 

оскільки вводить в оману керівництво держави, фахівців із формування державного 

бюджету, зокрема в частині розрахунків витрат на підготовку здобувачів вищої 

освіти, а також замовників майбутніх професіоналів. Через подібну 

некомпетентність, відхід від законодавчо встановлених освітніх норм стандартизації 

виникають непорозуміння, вноситься дезорганізація у діяльність відповідних 

органів. Це неприпустимо. 
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На наш погляд, моделювання освітніх стандартів за спеціальністю 

«Кібербезпека» має ґрунтуватися на загальній концепції розуміння даного поняття в 

науці і в законодавстві. На жаль, такий важливий документ, як «Стратегія 

кібербезпеки України», затверджена Указом Президента України від 15 березня 

2016 року [751], не містить тлумачення ключового поняття. Тому варто звернутися 

до інтерпретації кібербезпеки авторитетними вченими. Так, О. Баранов тлумачить її 

як «такий стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і 

держави в умовах використання комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних 

мереж, за якого мінімізується завдання їм шкоди через неповноту, невчасність та 

невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; 

негативні наслідки функціонування інформаційних технологій; несанкціоноване 

поширення, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності 

інформації» [23, с. 53]. 

Безперечною перевагою даного визначення, як нам здається, є його орієнтація 

на гуманістичний характер, коли на перший план виступають інтереси особистості, 

а вже потім суспільства і держави. Дана теза є принципово важливою, оскільки уся 

діяльність фахівців з кібербезпеки методологічно пов’язана не з власне технічними 

питаннями, а із захистом прав людини через повноцінне функціонування суспільних 

і державних інституцій, розвиток громадянського суспільства.  

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю 

«Кібербезпека» яскраво свідчить про те, що гуманізації освіти, в тому числі через 

правничу складову, не відбувається. Так, на блок правових навчальних дисциплін у 

бакалаврів, що навчаються у КНТУ «КПІ», відводиться лише 2 кредити ЄКТС 

(60 годин), з яких аудиторної роботи – 36.  

Загалом перелік навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Кібербезпека» ступеню бакалавра 

виглядає дещо несистематизованим і відірваним від потреб практики. Безперечно, 

вкрай важливими для формування фахівця є такі дисципліни, як «Вступ до 

кібернетичної безпеки», «Системи та технології кібернетичної безпеки», «Безпека 

операційних систем та комп’ютерних мереж», «Безпека інтернет-ресурсів», 
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«Управління інформаційною безпекою». Проте потребується коментар експертів, 

який сенс зараховувати до категорії дисциплін професійної підготовки такі загальні 

для усіх інженерів предмети, як «Алгебра та геометрія», «Диференціальні 

рівняння», які по суті своїй мають бути представленими серед навчальних 

дисциплін базової підготовки.  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» навчальні плани підготовки 

здобувачів вищої освіти повинні містити 25% дисциплін вільного вибору студента. 

При підготовці фахівців у сфері «Кібербезпеки» блок навчальних дисциплін 

професійної підготовки мав би слугувати формуванню компетентностей за 

спеціалізаціями в ракурсі майбутньої роботи на посадах. Проте ті дисципліни, які 

пропонуються, радше сприяють поглибленню власне математичної підготовки, вони 

майже збігаються у студентів, що навчаються за різними спеціалізаціями однієї 

спеціальності.  

У навчальних планах підготовки бакалаврів за спеціальністю «Кібербезпека» 

Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» 

загалом не представлені не тільки правничі дисципліни, а й предмети 

документознавчого циклу, незважаючи на широке запровадження в організаціях і 

установах держави електронного документообігу, цифрових підписів тощо. Відсутні 

в освітніх програмах і дисципліни, які сприяли б поширенню глобальної культури 

кібербезпеки, макро- і мікроекономічним питанням щодо технологій встановлення 

шкоди від кіберзлочинності.  

На мій погляд, потенціал удосконалення освітніх стандартів фахівців з 

кібербезпеки є в тому, щоб кореспондувати теоретичні знання і практичні навички, 

що формуються у виші, із подальшою роботою у конкретних секторах. Тож можна 

було б передбачити спеціалізації фахівців з кібербезпеки для подальшої діяльності, 

насамперед, у таких сферах:  

сфера державної влади й управління – запровадження й супроводження 

процесів безпечного електронного урядування, державних інформаційних ресурсів, 

забезпечення безперешкодної роботи інформаційно-аналітичних, статистичних 
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підрозділів, дієва протидія кібератакам на сайти державних установ і організацій 

тощо; 

сфера безпеки та оборони – діяльність у контексті забезпечення національної 

та інформаційної безпеки в кібернетичному просторі; боротьба із кіберзлочинністю, 

в тому числі з кібертероризмом, протистояння кіберзагрозам військового характеру, 

захист інтересів держави засобами комп’ютерної техніки і технологій в 

інформаційних та гібридних війнах; забезпечення робочого стану криптографічних 

засобів захисту інформації; 

сфера економіки – превенція випадків промислового шпіонажу, викрадення 

ноу-хау, комп’ютерного шахрайства із електронними платіжними документами, 

заволодінням конфіденційних даних економічного характеру, протиправних дій із 

платіжними та кредитними картками; викрадення коштів з електронних рахунків, 

замовлення товарів та послуг за чужий рахунок і т. ін. 

сфера науки і техніки – протистояння проявам кібершпигунства, розробка 

програмного забезпечення, що перешкоджає проникненню в комп’ютерні системи, 

розповсюдженню вірусів, руйнації баз даних тощо. 

Наведений перелік не є вичерпним, він може і повинен доповнюватися. Разом 

із тим він може стати відправною точкою для вироблення концепції стандартизації 

освіти за спеціальністю «Кібербезпека», визначення конкретних спеціалізацій, які 

потім реалізовуватимуться через навчальні плани і програми. 

Отже логічним є подальший аналіз кваліфікаційних вимог до компетенцій 

фахівців із кібербезпеки. 

 

5.3.5 Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки  

Діалектика розвитку суспільства на всіх його історичних етапах 

характеризується повторюваною закономірністю: прогрес людства відбувається 

завдяки перманентному розвитку професіоналів, супроводжується ускладненням 

вимог до рівня їх кваліфікації залежно від фаху та використовуваного 

інструментарію. Ще однією рисою виступає архаїзація одних професій та поява 

нових. Найбільш наочно це простежується у сфері інформаційних технологій. 
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Нагальна потреба попередження правопорушень і протидії кіберзлочинності 

актуалізувала необхідність встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, на яких 

покладений цей обов’язок. 

Питання щодо порядку, змісту, обсягу кваліфікаційних вимог до 

професіоналів певного профілю було і залишається у полі зору науковців. Натепер 

завдяки працям Т. Каменської, С. Мельника, З. Підручної, В. Штучного та ін. 

закладені підвалини для наукового обґрунтування кваліфікаційних вимог до 

внутрішніх аудиторів, кадрів сфери водного господарства, перекладачів, працівників 

державної охорони тощо. Кваліфікаційні вимоги до фахівців з організації захисту 

інформації обмеженого доступу досліджувалися В. Ковалем, М. Логвиненком, 

П. Орловим, С. Шибалкіним. Основна увага при цьому приділялася суто технічним 

компетенціям інженерних працівників, які за своїми обов’язками діють в межах 

Закону України «Про державну таємницю». Аналіз публікацій наукової школи 

доктора юридичних наук В. Ліпкана (В. Баскаков, Р. Банк, М. Дімчогло, В. Залізняк, 

Є. Збінський, О. Климентьєв, В. Кобринський, О. Кушнір, Д. Лобов, В.Майоров, 

Ю. Максименко, О. Мандзюк, П. Матвієнко, М. Микитенко, Д. Перов, В. Політило, 

С. Правдюк, Л. Рудник, О. Стоєцький, К. Татарникова, А. Тунік, К. Череповський, 

О. Шепета та ін.) також уможливив засвідчити про недостатню вивченість 

проголошених мною вище питань [388; 389; 392; 405; 399; 403; 406; 611; 398; 450; 

451; 679]. 

Не зважаючи на наявність певних усталених підходів до універсального 

алгоритму формування кваліфікаційних вимог, є підстави вважати, що наукові 

засади їх визначення стосовно фахівців із кібербезпеки досліджені не повною 

мірою.  

Тож актуальним є наукове обґрунтування кваліфікаційних вимог до фахівців 

із кібербезпеки на засадах компетентнісного підходу. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань: 

1) визначення сутності поняття «кваліфікаційні вимоги», його складових; 

2) встановлення ступеню репрезентації ключового поняття стосовно компетенцій 
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фахівців із кібербезпеки; 3) деталізація кваліметричних індикаторів діяльності даної 

категорії фахівців.  

Кваліфікаційні вимоги до представників тих чи інших професій, які обіймають 

певні посади, являють собою своєрідний «феномен», оскільки рельєфність поняття 

надає можливість розглядати його у багатомірній проекції.  

По-перше, вони є науковим концептом, що синтезує у собі уявлення про 

ідеальний об’єкт, якій згодом стає основою професіограми. Його створенню передує 

кропіткий аналіз сфери діяльності, ролі професії у суспільстві, функцій фахівця на 

певній посаді, інтегративних зв’язків із іншими професійними колами. Такий аналіз 

має бути вичерпним і деталізованим та слугувати підставою для нормативного 

впровадження кваліфікаційних вимог на рівні державних стандартів, що 

затверджуються відповідним наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України в контексті кваліфікаційних характеристик.  

Тож у другому значенні кваліфікаційні вимоги є юридично закріпленою 

нормою, обов’язковою для виконання усіх кадрових апаратів організацій, установ, 

закладів тощо. На теперішній час кваліфікаційний довідник посад представлений 

87 тематичними випусками, а також чотирма додатковими кваліфікаційними 

довідниками. Зафіксовані в них норми є підставою для встановлення трудових 

правовідносин, фундаментом для формулювання умов відбору претендентів на 

певні посади.  

Як зазначено у випуску 1 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників», він «містить показники та ознаки, які зближують його з 

методологічної, методичної та нормативно-практичної сторін з національними 

виданнями такого спрямування інших країн, а також враховує рекомендації 

виконавчих органів Міжнародної організації праці…» [176]. Подібна практика є 

дуже важливою з урахуванням процесів глобалізації, зміцнення міжнародного ринку 

праці, динамічного руху робітників не тільки в межах однієї держави, а й 

перспектив працевлаштування за кордоном чи роботи на зарубіжні організації в 

режимі віддаленого доступу.  
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По-третє, кваліфікаційні вимоги є орієнтиром для освітньої діяльності, 

оскільки процес підготовки кадрів за певними напрямами та спеціальностями має 

здійснюватися з урахуванням державних стандартів. Специфіка української системи 

освіти полягає в тому, що особи, які навчаються, поряд із здобуттям певного рівня 

освіти отримують кваліфікацію. Остання Законом України «Про вищу освіту» 

визначається як «офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів 

навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним 

документом про вищу освіту» [625]. По суті державну атестацію випускників вищих 

навчальних закладів можна розглядати в аспекті перевірки їх компетенцій на 

відповідність кваліфікаційним вимогам за спеціальністю.  

Четверте. У своєму прикладному значенні «кваліфікаційні вимоги» 

виступають концентрованим показником умов, що пред’являються претендентам на 

зайняття посади при здійсненні кадрової роботи. В ідеалі такі вимоги мають чітко 

співвідноситься з тими кваліфікаційними характеристиками, що закріплені на рівні 

державних стандартів професійної діяльності, проте, якщо такі відсутні або 

знаходяться у стадії проекту, кадровий апарат може формулювати їх самостійно.  

 Таким чином, семантика поняття «кваліфікаційні вимоги» унаочнена і 

представлена в додатках [Додаток Ґ.5].  Виходячи з уявлення про сутність поняття 

«кваліфікаційні вимоги», проаналізуємо, якою мірою воно деталізовано стосовно 

фахівців із кібербезпеки.  

З позицій формулювання кваліфікаційних вимог до компетенцій спеціалістів 

зазначеної категорії як наукового концепту, зазначаємо, що в основному вони є 

більш-менш розробленими для сегмента галузі знань «Інформаційні технології». 

Цьому сприяли наукові розвідки В. Бурячка, І. Пархомея, М. Степанова, В. Толубка 

[67; 68]; І. Логінова [410], Є. Скулиша [703] та ін. Є й окремі наукові праці, в яких 

висловлюються ідеї щодо кваліфікаційних вимог до юристів, що спеціалізуються в 

галузі кібернетичної безпеки. Зокрема ці проблеми обговорюються в публікаціях 

П. Біленчука [50], А. Войцехівського [98], С. Демідюка і В. Маркова [154] та ін. 
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Характерно, що здебільшого наукові праці зорієнтовані на те, щоб стати 

підґрунтям для освітніх стандартів з підготовки фахівців у галузі кібербезпеки, а не 

для того, щоб бути основою для державних стандартів професійної діяльності або 

слугувати визначенню компетентнісних умов для кадрових апаратів. 

Тож проведений нами аналіз репрезентації кваліфікаційних вимог до 

компетенцій фахівців із кібербезпеки надав можливість встановити, що натепер 

вони ще формуються як науковий концепт. Фрагментарно ці уявлення потрапляють 

до освітніх стандартів, оминаючи компонент державної стандартизації, оскільки ані 

в «Класифікаторі видів економічної діяльності», ані в «Національному 

класифікаторі професій», ані в «Довідниках кваліфікаційних характеристик» подібні 

кваліфікаційні вимоги не представлені. Ми дозволили собі вжити слово 

«фрагментарно» у зв’язку із тим, що залежно від напрямів підготовки фахівців до 

стандартів потрапляють ті елементи кваліфікаційних вимог, що співвідносяться з 

конкретним напрямом, спеціальністю і спеціалізацією здобувача вищої освіти.  

Стандартизація освітніх і освітньо-наукових програм у сфері підготовки 

фахівців з кібербезпеки відбувається на рівні вищих навчальних закладів, що мають 

ліцензії на даний вид діяльності. Тож кваліфікаційні вимоги корелюються із 

компонентами кваліфікаційних характеристик, що містять перелік типових 

професійних завдань, передбачених посадовими обов’язками, зі змістом освіти в 

межах елементів «Повинен знати», «Спеціалізація», «Приклади робіт». Алгоритм 

проектування освітніх стандартів передбачає формулювання кваліфікаційних вимог 

на підставі типових завдань у професійній діяльності з урахуванням 

випереджаючого характеру навчання і потреб практики, що постійно 

ускладнюються. У зв’язку з цим особливого значення набуває співпраця науково-

педагогічних працівників із майбутніми роботодавцями, яких слід уводити до 

складу авторських колективів з проектування освітніх стандартів.  

Проте це питання потребує окремого дослідження і може сфокусуватися в 

іншій публікації. На даному ж етапі необхідно систематизувати існуючі підходи до 

артикуляції кваліфікаційних вимог фахівців із кібербезпеки. Це завдання є 

принципово важливим, особливо з урахуванням доволі дискусійної думки визнаних 



 396 

експертів, що, на відміну від технічних засобів, люди є найскладнішим і 

найслабкішим ланцюгом у системі кібербезпеки [876]. Тож саме у цій площині 

перетинаються сфери діяльності вищих навчальних закладів і кадрових апаратів 

організацій, установ, закладів, бізнес-структур, що покликані забезпечувати безпеку 

в комп’ютерному просторі.  

Виходячи з наведеного, можна констатувати, що питання відбору персоналу, 

його підготовки і підтримання належної кваліфікації є одним з провідних в 

організації діяльності по боротьбі із кіберзлочинністю. 

В українській дійсності нерідко потреби практики випереджають теоретичні 

розробки та їх юридичне закріплення у нормативних документах, в тому числі із 

стандартизації. Доволі показовим у цьому плані є досвід формування в структурі 

Національної поліції України Департаменту кіберполіції. Для нас дана інформація є 

цінною з наукової точки зору, враховуючи, що, на відміну від багатьох інших 

випадків, ці матеріали знаходилися у відкритому доступі.  

Тож необхідність відбору персоналу на заміщення вакантних посад у 

вказаному підрозділі викликали потребу у формулюванні й проголошенні 

кваліфікаційних вимог до претендентів на ці посади. За концепцією реформаторів, 

до кіберполіції мали увійти дві категорії фахівців: інспектори та спецагенти 

інформаційних технологій [498]. В результаті проведеного порівняльного аналізу 

нами були виділені кваліметричні індикатори, встановлені інтегральні й 

диференційовані кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади. В узагальненому 

вигляді матеріали представлені у додатках [Додаток Ґ.6]. Перевірка дієвості 

кваліфікаційних вимог уможливлюється внаслідок подальшої оцінки фахівців із 

кібербезпеки. Отже далі саме про це і йтиметься. 

 

5.3.6 Оцінка фахівців з кібербезпеки як один із засобів їх формування та 

підвищення ефективності професійної діяльності  

Дієвість протистояння кібернетичним загрозам, забезпечення безпеки 

повноцінного функціонування державних та недержавних інституцій, прав людини і 

громадянина в інформаційно-комунікативному просторі ґрунтується не лише на 
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правових та організаційних засадах, а й на кваліфікації професіоналів, які діють у 

даному напрямі. У зв’язку з цим питання, пов’язані із дослідженням різних аспектів 

суб’єктів кібербезпеки, є вкрай актуальними. 

Категорії якості освіти та якості освітньої діяльності особливо актуалізувалися 

після ухвалення 01.07.2014 р. Закону України «Про вищу освіту». З позицій сучасної 

науки, вони активно розробляються на засадах професійної кваліметрії 

(О. Ануфрієва, Г. Дмитренко, Г. Сухович), педагогічного й адміністративного 

моніторингу (В. Бондар, О. Дорошенко, О. Ляшенко, Н. Островерхова, 

Ю. Якименко), діагностики якості знань (А. Волошко, В. Вонсович, Р. Кубанов), 

методики і технологій оцінювання компетенцій (Р. Байцар, Г. Єльникова, 

М. Магура, Л. Сопільник). Проведений аналіз публікацій надав можливість 

встановити, що найбільш висвітленими виявилися аспекти, пов’язані з діяльністю 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, освітні та психологічні підходи до 

можливих варіантів оцінки фахівців. 

Окремо слід виділити вагомий доробок Інституту стратегічних комунікацій 

Глобальної організації союзницького лідерства, зокрема наукової школи доктора 

юридичних наук В. Ліпкана (В. Баскаков, Р. Банк, М. Дімчогло, В. Залізняк, 

Є. Збінський, О. Климентьєв, В. Кобринський, О. Кушнір, Д. Лобов, В.Майоров, 

Ю. Максименко, О. Мандзюк, П. Матвієнко, М. Микитенко, Д. Перов, В. Політило, 

С. Правдюк, Л. Рудник, О. Стоєцький, К. Татарникова, А. Тунік, К. Череповський, 

О. Шепета та ін.). У даних роботах закладено фундамент для формування сучасних 

стандартів оцінки фахівців із кібербезпеки [388; 405; 389; 406; 392; 611; 298; 403; 

451]. 

Попри широку репрезентативність публікацій з проблем оцінки й оцінювання 

компетентностей, окремих параметрів особистісних якостей питання щодо оцінки 

фахівців із кібернетичної безпеки як одного із засобів їх формування та підвищення 

ефективності професійної діяльності практично залишилося поза увагою 

дослідників, а отже, потребує свого вивчення. 

У даному підрозділі метою є опису оцінки фахівців зазначеної категорії за 

допомогою системного аналізу. Досягнення поставленої мети потребує виконання 
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ряду завдань, зокрема: 1. Встановлення сутності поняття «оцінка фахівців із 

кібербезпеки», місця та ролі даної оцінки як засобу становлення фахівця, 

підвищення ефективності його професійної діяльності. 2. Визначення принципів 

оцінювання фахівців з позицій теорії управління й адміністрування. 3. Уведення до 

наукового обігу класифікації рівнів оцінки фахівців за стадіями їхнього формування.  

Виникнення принципово нових видів економічної діяльності, зумовлених 

стрімким прогресом науки і техніки, зумовило появу нових професій, а відтак і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Це, своєю чергою, стало 

детермінантою для теоретиків і практиків щодо розробки й запровадження раніш не 

досліджених аспектів регламентації професійної діяльності у сфері кібернетичної 

безпеки, починаючи від її нормативно-правової регламентації, організації освітнього 

процесу, модернізації підходів у роботі з персоналом тощо.  

Принципово важливими є наукові дослідження щодо державного управління 

підготовкою фахівців у сфері кібербезпеки [565], підходів до формування системи 

підготовки кадрів для системи кібернетичної безпеки України [150], процедур 

аналізу спеціального розслідування дій, вчинених у кібернетичному просторі [877], 

підготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю [154]. Попри те, що науковці у розвідках охоплюють широке коло 

питань організації діяльності із забезпечення кібернетичної безпеки, питання оцінки 

фахівців практично не висвітлюється. У зв’язку з цим обираємо комплексний підхід 

до вивчення проблеми і звертаємося до наукових праць, які присвячені 

взаємозв’язку якості освітньої діяльності із формуванням конкурентоспроможності 

молодих фахівців [53; 350], оцінці професійної придатності й ефективності 

діяльності фахівців різних спеціальностей [824; 585], критеріям оцінки якості 

підготовки фахівців різнорівневої підготовки [342], міжнародної практики освіти 

дорослих і безперервної освіти, оцінювання персоналу [875], методологічних 

підходів до обґрунтування режимів функціонування забезпечення кібернетичної 

безпеки України [59]. 

Мінімізації суб’єктивізму при здійсненні оцінки сприяє використання методів 

кваліметрії, яка передбачає «кількісний опис якості предметів або процесів 
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(кількісна оцінка якості)» [197]. За спостереженнями В. Циби, структура кваліметрії 

визначена концепціями: 1. Специфікації (типології) показників якості-множини або 

якості-континууму; 2. Суперпозиції якостей та вимірювання екстенсивних та 

інтенсивних властивостей; 3. Потужності класифікованої та стратифікованої 

множини (або континууму) [826, с. 5]. На підставі цього оцінка якості може 

здійснюватися за видовою ознакою (номінал), екстенсивною величиною (кількість), 

інтенсивністю величини (ступінь) [826, с. 8]. 

Кристалізації авторської концепції щодо оцінки фахівців із кібербезпеки як 

засобу їх формування та підвищення ефективності професійної діяльності сприяв 

аналіз чинних нормативних документів, зокрема вимог до знань, умінь і 

компетенцій фахівців згідно з Національною рамкою кваліфікацій [633], 

професіограм і кваліфікаційних характеристик фахівців суміжних з кібербезпекою 

спеціальностей (за відсутності таких для фаху, що досліджується), освітньо-

професійних і освітньо-наукових програм, вимог до претендентів на посади тощо. 

Усі перелічені документи кореспондуються із такою важливою категорією, як 

оцінка фахівців.  

За нашим баченням, поняття «оцінка фахівців із кібербезпеки» є комплексним 

і включає в себе такі складові, як «оцінка загальних і професійних 

компетентностей», «оцінка професійно важливих якостей особистості», «оцінка 

пріоритетів життєвої позиції та соціальних установок фахівця».  

Поняття оцінки є міждисциплінарним, а тому може характеризуватися крізь 

призму ряду наук. З позицій теорії управління, адміністрування, оцінка фахівців має 

відповідати принципам всебічності, об’єктивності, наукової обґрунтованості, 

регулярності, циклічності, системності, проективності, багатовимірності, 

порівняльності, полісуб’єктності.  

Бінарна сутність досліджуваного поняття виявляється в тому, що оцінка 

водночас виступає і як ціль, і як віддзеркалення результату діяльності особи.  

Окремого коментарю потребує принцип циклічності. Оцінка фахівців 

повинна щоразу проходити через певні стадії, серед яких ми пропонуємо виділяти:  
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 проектування (визначення підходів, критеріїв, інструментів, методик і 

технологій оцінювання, встановлення суб’єктів, на яких покладаються обов’язки зі 

здійснення оцінювання);  

 збір даних шляхом опитування, тестування, спостереження тощо;  

 вимірювання кількісних показників;  

 аналіз даних, в тому числі методами кваліметрії та математичної статистики; 

 діагностику й винахід індивідуалізованих засобів впливу на конкретного 

фахівця з метою добору найбільш оптимальних підходів, персоніфікації методів 

роботи з особою; 

 ухвалення управлінського рішення щодо способів застосування оцінки в 

якості засобу формування особистості, підвищення ефективності професійної 

діяльності фахівця;  

 рефлексію особи на зовнішню оцінку, порівняння результатів зовнішнього 

оцінювання із самооцінкою; 

 взаємодію керівника/науково-педагогічного працівника із фахівцем 

(майбутнім фахівцем) із кібербезпеки щодо поглиблення знань і розширення 

діапазону набутих професійних компетенцій, самовдосконалення особистості, що 

веде до поліпшення наступної оцінки.  

 Принципово важливим вважаємо розуміння керівником положення, що будь-

яка оцінка лише тоді чогось варта, коли за нею робитиметься аналіз і визначення 

чинників, що сприяли максимальним результатам, або унеможливили чи 

применшили позитивний результат. Своєю чергою, отримані висновки спонукають 

до пошуку нових підходів до оптимізації діяльності, або ж перевірці й закріпленні 

тих дій і умов, що привели до бажаного.  

У зв’язку з цим на початку дослідження буде методично правильним 

встановити ієрархію рівнів оцінювання. Ми вважаємо, що стосовно фахівців із 

кібербезпеки доцільно диференціювати оцінку по таких рівнях: 

1. Оцінка придатності й готовності абітурієнта, який має намір навчатися в 

галузі знань «Інформаційні технології» за спеціальністю «Кібербезпека» щодо рівня 

знань з навчальних дисциплін, необхідних для опанування фаху, а також визначення 
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в ході психологічної діагностики особистісних якостей, необхідних для роботи у 

зазначеній сфері. 

2. Оцінка освітніх досягнень здобувача вищої освіти / слухача курсів 

підвищення кваліфікації (перепідготовки) в процесі педагогічного моніторингу при 

навчанні за фахом. Співвіднесення результатів навчання за 100-бальною шкалою із 

динамікою показників психологічно і соціально важливих якостей особистості. 

3. Оцінка професійних компетентностей та особистісних якостей в 

контексті кадрової політики при прийомі на роботу. 

4. Оцінка ефективності діяльності фахівця з кібербезпеки щодо виконання 

своїх службових обов’язків, роботи в колективі, що є підставою для атестації та 

переатестації, подальшого кар’єрного зростання, матеріального стимулювання 

тощо.  

5. Самооцінка фахівця із кібербезпеки, що базується на його професійній 

мотивації, формується й змінюється під впливом рефлексії. 

Не можна не звернути уваги на те, що до переліку включена самооцінка. За 

нашим переконанням, це концептуально важливо, адже жодна зовнішня оцінка не 

зможе досягти своїх цілей без опертя на внутрішній потенціал особистості, її вміння 

критично оцінювати свої досягнення, проектувати траєкторії індивідуального 

зростання. Також зауважимо, що це єдиний вид оцінки, який пронизує усі рівні, 

починаючи від абітурієнта і аж до зрілого досвідченого професіонала. Знову ж таки, 

самооцінка виступає як індикатор суб’єктності фахівця, власного розуміння цілей і 

готовності їх досягати.  

По суті представлені у запропонованій нами класифікації рівні оцінки є 

принципово іншими, вони відрізняються одна від одної за своїми цілями, 

диференціюються за змістом, суб’єктами і критеріями оцінювання, інструментарієм 

і технологіями реалізації кваліметрії, кінцевим результатом. Інтегруються ж вони на 

підставі того, що оцінка виступає одним із засобів формування та підвищення 

ефективності діяльності фахівця із кібербезпеки.  

Деталізація результатів проведеного порівняльного аналізу представлена в 

додатках [Додаток Ґ.7]. Кожний із наведених рівнів, окрім самооцінки, потребує 
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нормативної регламентації, в якій відображалися б чіткі кваліметричні дескриптори, 

та конкретних організаційних заходів, що діють в межах адміністрування.  

Оскільки процес оцінювання по суті являє собою порівняння професійних 

компетенцій окремого суб’єкта із певним умовним еталоном, що представлений у 

кваліфікаційних характеристиках, компетентнісних моделях фахівця, вимогах до 

посади, особливої важливості набуває чітке наукове обґрунтування критеріїв 

оцінювання, шкал оцінювання, методик і технологій контролю якості освіти й рівня 

підготовленості фахівця з кібербезпеки до професійних завдань, які постійно 

ускладнюються.  

Звертає на себе увагу й той факт, що при оцінці фахівців із кібербезпеки на 

різних рівнях суб’єкти оцінювання здебільшого зосереджуються на поняттєво-

знаннієвій сфері і приділяють недостатню увагу іншим аспектам, зокрема оцінці 

професійно важливих якостей особистості й оцінці пріоритетів життєвої позиції та 

соціальних установок фахівця.  

Проте з позицій формування фахівця зазначеної категорії, велике значення має 

не тільки вимірювання рівня освіченості, а й психологічна діагностика особистісних 

якостей. Вважаємо, що при прийомі на навчання за спеціальністю «Кібербезпека» 

недостатньо враховувати лише відомості з сертифікатів незалежного оцінювання. 

Виникає закономірне питання: чому при прийомі на навчання правознавців, 

припустимо, для роботи в Національній поліції, обов’язковою умовою є 

проходження спеціальної перевірки й психологічних тестів, а при відборі майбутніх 

фахівців із кібербезпеки, яким в подальшому даватиметься комплекс знань щодо 

кібернетичної зброї, подібне жодним нормативним документом не передбачено?  

Психологічний чинник також важливий з урахуванням того, що при 

оцінюванні рівня сформованості професійних компетенцій на кожному етапі 

здобуття вищої освіти, а також підвищення кваліфікації чи перепідготовки, слід 

піддавати оцінці як функціональний, так і когнітивний компонент, а також динаміку 

змін у професійно важливих якостях особистості.  

Я не поділяю занепокоєння окремих дослідників, які зазначають на ту 

обставину, що високий рівень освіти в ІТ-сфері за умови низьких заробітків і 
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чималого безробіття у нашій країні є підставами для молодих людей у вчиненні 

протиправних хакерських дій. Адже дана думка є показовою в аспекті того, що 

суб’єкти оцінювання фахівців з інформаційних технологій, як правило, зорієнтовані 

на власне професійні компетенції та випускають з поля зору вивчення й оцінку 

соціальних установок такого фахівця. Як наслідок, втрачається професійна етична й 

деонтологічна компоненти, що в кінцевому результаті за відсутності належної 

роботи із виховання та скерування студента і працівника призводять до вкрай 

негативних наслідків у глобальному масштабі.  

Важливим в розрізі аналізованих проблем є визначення чітких напрямів 

удосконалення нормативно-правового регулювання професійної діяльності суб’єктів 

кібербезпекової політики [169, с. 458–465; 70, с. 170; 146; 172; 382; 720; 830; 757; 

70, с. 176; 172; 332, с. 129; 851, с. 346; 642; 751; 606.]. 

Зокрема зазначено на те, що оскільки кібернетична безпека є складовою 

національної безпеки України, доцільно провести порівняльний аналіз текстів 

зазначених актів із Законом України «Про основи національної безпеки України» 

щодо репрезентації суб’єктів, уповноважених згідно із нормативно-правовими 

актами забезпечувати кібернетичну і національну безпеку [636] та представити 

результати у формі таблиці [Додаток Ґ.8]. Як видно з даного додатку, на теперішній 

час на рівні нормативно-правових актів є суттєві розбіжності у баченні суб’єктів, на 

які покладається обов’язок забезпечення національної / кібернетичної безпеки. Що 

ж до визначення суб’єктів кібербезпекової політики, то про них у цих документах 

взагалі не йдеться.  

Більше того, фіксуються внутрішні невідповідності в межах Стратегії 

кібербезпеки України. Так, наприклад обумовлено, що НСКБ забезпечується у 

взаємодії ряду суб’єктів, серед яких називаються наукові установи, навчальні 

заклади, а проте зазначені суб’єкти до переліку не вносяться. Загалом контент-аналіз 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність суб’єктів кібернетичної 

безпеки, виявив суттєву недооцінку ролі науки у формуванні стратегій, концепцій, 

теорій державної політики у вказаній галузі. Здебільшого тексти спрямовані на опис 

суто виконавських функцій державних органів. У такий спосіб втрачається 
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превентивний характер науково обґрунтованих заходів із прогнозування й 

упередження протиправних дій у кіберпросторі.  

Я цілком поділяю точку зору Д. Дубова, про те, що майже в усіх документах 

«насправді йдеться не про «кібербезпеку» як таку, а швидше, про «кіберзахист», 

причому в суто вузькому сегменті цього ключового поняття як захисту критичної 

інфраструктури» [183, с. 258]. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

Таким чином, у результаті здійсненого дослідження, можу висновувати, що 

державна політика кібернетичної безпеки визначається, беручи до уваги 

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:  

1) діяльності винятково державних органів; 

2) діяльності недержавних інституцій, інституцій громадянського суспільства, 

інформаційного суспільства в інформаційній сфері.  

Запропоновано легітимізувати у законодавчих актах категорію «кібернетичне 

суспільство», тобто суспільство, в якому діяльність ґрунтується на використанні 

послуг, що надаються за допомогою надбань кібернетики.  

Основною метою державної кібербезпекової політики кібербезпеки 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 в цілому, а також забезпечення кібербезпеки зокрема; 

залучення ЗМІ для протидії кіберзагрозам; забезпечення існування правової 
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держави; вжиття комплексних заходів щодо захисту національного кібернетичного 

простору та протидії монополізації кібернетичної сфери України. 

Акцентую увагу на тому, 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. 

Здійснивши дослідження ролі та впливу агентів впливу на реалізацію ДКБП 

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 з 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. Найбільшою проблемою визначено те, що лобістська 

діяльність може стати інструментом задоволення іноземних інтересів за рахунок 

національних інтересів або використовуватись для забезпечення та контролю за 

українською владою окремими групами. 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, наприклад, тиск з місць, 

фінансування виборчих компаній депутатів у парламент та подання електронної 

петиції. 

За результатами дослідження напрямів правового регулювання формування 

кіберосвіти вдалося конкретизувати сутність поняття «формування фахівців з 

кібербезпеки», виявити 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 
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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. 

Проведений аналіз дозволив виявити, що в якості кваліметричних індикаторів 

представниками кадрового апарату Міністерства внутрішніх справ були обрані такі 

групи компетенцій (визначено нами – Авт.): 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, в той час, 

як інженерно-технічним працівникам не обов’язково знати правничі аспекти 

діяльності. Подібна точка зору, на мій погляд, є доволі хибною, оскільки, 

обмежуючись лише «розумінням механізму вчинення кіберзлочинів», важко 

викрити 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. Вважаю, що при 

формуванні кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із кібербезпеки 

необхідно враховувати сферу перетинання юридичних і технічних питань, а значить, 

передбачати наявність таких знань і умінь, які б дозволяли на професійних засадах 

координувати діяльність різних категорій спеціалістів. 

Проведене дослідження також дозволило визначити сутність поняття 

ключового поняття «кваліфікаційні вимоги» та виділити чотири його складові: 

науковий концепт, елемент стандартів професійної діяльності, елемент стандартів 
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освіти, компетентнісні умови для претендентів на посаду. Встановлено, що на 

теперішній час формулювання кваліфікаційних вимог до компетенцій фахівців із 

кібербезпеки знаходиться у стані розробки і найбільш повно вони представлені в 

наукових працях і в освітніх стандартах. В той же час практиці підбору кадрів 

бракує науково обґрунтованих кваліфікаційних характеристик фахівців, без яких 

забезпечення безпеки в інформаційно-комунікативному просторі стає доволі 

проблематичним. 

Проведений аналіз й узагальнення результатів дослідження дозволили також 

встановити, що поняття оцінка фахівців є міждисциплінарним і має комплексний 

характер. Щодо фахівців із кібербезпеки пропонується 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. 

Аргументовано, що незважаючи на усвідомлення керівництвом держави, 

Міністерства освіти і науки України 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. 

Дослідження стану підготовки фахівців у сфері кібербезпеки надало 

можливість виявити, 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, 
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реалізації прав і свобод громадян залишаться перед реальними, а не потенційними 

загрозами з боку світу кіберзлочинності. 

Нині 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. 

Визначено напрями удосконалення нормативно-правового регулювання 

професійної діяльності суб’єктів кібербезпекової політики: удосконалення за 

встановленими процедурами і відповідно до теоретичних надабань з урахуванням 

вище наведеного Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України»; створення тезаурусу термінології кібернетичної безпеки та його 

легітимізація 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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 



 414 

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 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 
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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 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 
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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. 
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Додаток Ґ.1 

Відомості щодо підготовки і набору в 2015 р. здобувачів вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»  

за напрямом «Інформаційна безпека» 

 

Спеціальність Випуск осіб Набір 

Усього За денною 

формою 

навч. 

Усього За денною 

формою навч. 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

115 107 73 68 

Безпека державних 

інформаційних ресурсів 

31 31 27 27 

Системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її 

обробки 

174 164 133 124 

Управління інформаційною 

безпекою 

17 34 15 15 

Адміністративний менеджмент у 

сфері захисту інформації 

28 28 3 3 
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Додаток Ґ.2 

Відомості щодо підготовки і набору в 2015 р. здобувачів вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» (на базі бакалавра)  

за напрямом «Інформаційна безпека» 

 

Спеціальність Випуск осіб Набір 

Усього За 

денною 

формою 

навч. 

Усього За денною 

формою 

навч. 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

40 40 104 99 

Безпека державних 

інформаційних ресурсів 

5 5 5 5 

Системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її 

обробки 

70 70 103 102 

Управління інформаційною 

безпекою 

25 25 21 21 

Адміністративний 

менеджмент у сфері захисту 

інформації 

41 41 44 39 
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Додаток Ґ.3 

Зведені відомості про державне замовлення фахівців  

за спеціальністю «Кібербезпека» на 2016 рік 

 

Замовник Бакалавр Спеціаліст Магістр 

Усього Денна 

форма 

Усьог

о 

Денн

а 

форм

а 

Усього Денна 

форма 

МОН 994 994 252 237 340 330 

МВС 29 29 – – 2 2 

Міноборони 15 0 12 12 – – 

Адміністрація 

держприкордонс

лужби 

4 4 – – – – 

Адміністрація 

держспецзв’язку 

– – – – 35 35 
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Додаток Ґ.4 

Проекція «Конвенції про кіберзлочинність» на зміст освіти  

за суміжними з кібербезпекою спеціальностями 

 

Положення «Конвенції 

про кіберзлочинність» 

Шифри, галузь знань, назви спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти 

 Правопорушення проти 

конфіденційності, 

цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і 

систем (незаконний 

доступ, нелегальне 

перехоплення, втручання у 

дані, у систему, 

зловживання пристроями)  

08 «Право» – 081 «Право»; 

12 «Інформаційні технології» – 124 «Системний 

аналіз»; 

25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону»; 

26 «Цивільна безпека» - 262 «Правоохоронна 

діяльність», 263 «Цивільна безпека»; 

05 «Соціальні та поведінкові науки» – 051 

«Економіка», 056 «Міжнародні економічні 

відносини»: 

07 «Управління та адміністрування» – 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент» 

Правопорушення, 

пов’язані з комп’ютерами 

(підробка, шахрайство, 

пов’язані з комп’ютерами) 

08 «Право» – 081 «Право» 

07 «Управління та адміністрування» – 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 073 «Менеджмент»; 

Правопорушення, 

пов’язані зі змістом 

(зокрема, дитяча 

порнографія, 

розповсюдження ідей 

08 «Право» – 081 «Право»;  

03 «Гуманітарні науки» – 033 «Філософія»; 

05 «Соціальні та поведінкові науки» – 052 

«Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія»; 

055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
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расизму і ксенофобії ) регіональні студії» 

06 «Журналістика»; 

01 «Освіта» – 011 «Науки про освіту»;  

02 «Культура і мистецтво» – 021 «Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво», 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»; 

23 «Соціальна робота» 

Правопорушення, 

пов’язані з порушенням 

авторських та суміжних 

прав. 

1. 08 «Право» – 081 «Право»; 

2. 02 «Культура і мистецтво» – 021 «Аудіовізуальне 

мистецтво та виробництво», 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 025 

«Музичне мистецтво», 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» 

3. 03 «Гуманітарні науки» – 034 «Культурологія», 

035 «Філологія»,  

Міжнародне 

співробітництво по 

боротьбі з 

кіберзлочинністю 

4. 08 «Право» – 082 «Міжнародне право»  

5. 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 055 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 
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Додаток Ґ.5 

Сутність поняття «кваліфікаційні вимоги» 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елемент 

державних 

стандартів 

професійної 

діяльності 

 

 

Науковий 

концепт 

Елемент 

стандарту 

освіти 

Компетентнісні 

умови для 

претендента на 

посаду 
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Додаток Ґ.6 

Порівняльний аналіз кваліфікаційних вимог до посад інспекторів та спецагентів 

інформаційних технологій Департаменту кіберполіція 

 

Кваліметричний 

індикатор 

Інспектор Спецагент інформаційних 

технологій 

Мотивація 

діяльності 

Прагнення до якісних змін 

у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю 

Прагнення до якісних змін у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю 

Рівень освіти Вища (без зазначення рівня 

і ступеню) 

Вища (без зазначення рівня і 

ступеню) 

Фах за освітою Бажано юридична Бажано технічна 

Юридичні 

компетенції 

Знання законодавства, яким 

регулюється боротьба з 

кіберзлочинністю 

– 

Технічні 

компетенції 

– Розуміння принципів мережевої 

безпеки; досвід у перехопленні та 

аналізі мережевого трафіку; 

досвід програмування на мовах 

високого та низького рівня; досвід 

реверс-інжинірингу шкідливого 

програмного забезпечення; знання 

архітектури найбільш поширених 

операційних систем; досвід 

комп’ютерно-технічних 

досліджень 

Лінгвістичні 

компетенції 

Вільне володіння 

українською, англійською 

та російською мовами 

Вільне володіння українською, 

англійською та російською 

мовами; знання китайської мови 
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буде перевагою 

Психологічні 

компетенції 

Навички використання 

психології та соціальної 

інженерії 

Навички використання психології 

та соціальної інженерії 

Додаткові 

компетенції 

Розуміння механізму 

вчинення кіберзлочинів 

– 

Особистісні 

компетенції 

Вміння приймати рішення 

та діяти в умовах 

обмеженого часу; 

Достатній рівень фізичної 

підготовки для виконання 

оперативних завдань 

Вміння приймати рішення та 

діяти в умовах обмеженого часу 
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Додаток Ґ.7 

Порівняльний аналіз рівнів оцінки фахівців із кібербезпеки 

 

Рівень оцінки Суб’єкт 

оцінювання 

Ціль оцінювання Основні критерії 

оцінювання 

Оцінка 

придатності й 

готовності 

абітурієнта 

Приймальна 

комісія вишу 

Відбір на 

конкурсній основі 

найкращих 

претендентів на 

навчання за 

спеціальністю 

«Кібербезпека» 

Результати зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

профільних дисциплін 

Оцінка здобувача 

вищої освіти / 

слухача курсів 

підвищення 

кваліфікації 

(перепідготовки) 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедр, 

члени 

державної 

екзаменаційн

ої комісії 

Визначення якості 

вищої освіти 

Ступінь опанування 

освітньо-професійної (для 

магістрів і аспірантів –

освітньо-наукової) 

програми 

Оцінка 

професійних 

компетентностей 

претендента на 

посаду 

Роботодавці, 

фахівці по 

роботі з 

персоналом, 

кадровий 

апарат 

Комплектація 

висококваліфікован

им персоналом 

структурних 

підрозділів 

організації, 

установи, закладу, 

підприємства  

 

Рівень професійно 

важливих компетенцій, 

спроможність до роботи у 

чітко визначених умовах 
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Оцінка 

ефективності 

діяльності 

фахівця з 

кібербезпеки 

Керівники 

підрозділів, 

організацій 

Здійснення 

управлінських 

функцій щодо 

підвищення 

ефективності 

роботи з 

персоналом, 

атестація й 

переатестація 

кадрів, визначення 

резерву кадрів на 

підвищення у 

посадах, 

матеріальне і 

моральне 

стимулювання 

працівників 

Показники в роботі, 

ступінь професіоналізму, 

проактивні здібності 

Самооцінка 

фахівця з 

кібербезпеки 

Сама 

особистість 

Самодіагностика, 

проектування 

життєвий стратегій 

Самоідентич-ність, 

встановлення повноти 

реалізації поставлених 

цілей, чинників, що 

впливають на успіхі та 

невдачі, формулювання 

нових цілей, шляхів 

досягнення власного 

«акме» 
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Додаток Ґ.8 

Порівняльний аналіз суб’єктів забезпечення національної і кібернетичної безпеки 

згідно із нормативно-правовими актами України 

 

Номінація суб’єкта  

З
ак

о
н

 
«
П

р
о
 

о
сн

о
в
и

 

Н
ац

іо
н

ал
ь
н

о
ї 

б
ез

п
ек

и
 

У
к
р
аї

н
и

»
 

П
р
о
ек

т 
З

ак
о
н

у
 «

П
р
о

 

о
сн

о
в
н

і 
за

са
д

и
 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 

к
іб

ер
б

ез
п

ек
и

 

У
к
р
аї

н
и

»
 

С
тр

ат
ег

ія
 

к
іб

ер
б

ез
п

ек
и

 У
к
р
аї

н
и

 

Президент України + +  

Верховна Рада України +   

Кабінет Міністрів України + +  

Рада національної безпеки і оборони України + + + 

Національний координаційний центр 

кібербезпеки 

 +  

Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади 

+ +  

Національний банк України +  + 

Суди загальної юрисдикції +   

Прокуратура України +   

Національне антикорупційне бюро України +   

Місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування 

+ +  

Міністерство оборони України   + 

Збройні сили України + +  

Служба безпеки України +  + 

Служба зовнішньої розвідки України +   

Правоохоронні, розвідувальні і  + + 
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контррозвідувальні органи України, суб’єкти 

оперативно-розшукової діяльності 

Національна поліція України   + 

Державна прикордонна служба України +   

Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 

  + 

Інші військові формування, утворені відповідно 

до законів України 

+ +  

Органи і підрозділи цивільного захисту +   

Підприємства, установи та організації, віднесені 

до критично важливих об’єктів інфраструктури 

 +  

Суб’єкти господарювання, інші особи, які 

провадять діяльність та/або надають послуги, 

пов’язані з національними інформресурсами, 

інформаційними електронними послугами, 

здійсненням електронних правочинів, 

електронними комунікаціями, захистом 

інформації та кіберзахистом 

 +  

Громадяни України, об’єднання громадян + +  

 


