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АНОТАЦІЇ 

Веселова Л.Ю. Адміністративно-правові основи кібербезпеки в умовах 

гібридної війни. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Одеський державний університет внутрішніх справ. – 

Одеса, 2021. 

Дисертація є однією з комплексних наукових праць, в якій на 

монографічному рівні комплексно досліджено проблеми щодо адміністративно-

правового забезпечення кібербезпеки України в умовах гібридної війни.  

Із врахуванням предмету дослідження, на основі гносеологічного підходу 

обґрунтовується сучасне розуміння розвитку суспільних відносин у 

кіберпросторі, їх дуалістичний зміст для України, що формується як на основі 

загальноцивілізаційних тенденцій, притаманних інформаційному суспільству, 

так і особливостями, що є результатом гібридної агресії на територію держави та 

потребує врахування безпекової складової з адекватним методологічним та 

змістовним наповненням. 

Акцентовано на тому, що національна безпека України істотно залежить 

від забезпечення кібербезпеки. У ході еволюції технічного прогресу та 

кіберпрогресу дана залежність дедалі зростатиме. Крім того, законодавче 

регулювання відносин у кіберпросторі потребує постійного оновлення, що є 

об’єктивно необхідним процесом, який має супроводжувати стрімкий 

технологічний розвиток інформаційного суспільства. 

З врахуванням категорійної невизначеності, підкреслено на необхідності 

термінологічного урегулювання та унормування понятійного апарату у системі 

адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки, на основі забезпечення 

адекватності його змістовного наповнення, відповідності вимогам, що 

висуваються до правової термінології, а також погодження термінології чинного 

вітчизняного законодавства з міжнародними актами. 

На основі порівняльного аналізу зарубіжного законодавства, норм 
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міжнародного права та рекомендацій міжнародних організацій обґрунтовано 

методологічне значення формування механізму адміністративно-правового 

реулювання у сфері забезпечення кібербезпеки на основі правового 

врегулювання зобов’язань суб’єктів національної системи кібербезпеки щодо 

визначення ризиків кібербезпеки та упровадження ризик-орієнтованої стратегії 

кібербезпеки. Обґрунтовано необхідність упровадження та розкрито зміст 

ключових складових забезпечення кібербезпеки України в умовах гібридної 

війни: «ризик-орієнтований підхід щодо забезпечення кібербезпеки», «ризик-

орієнтований підхід щодо захисту критичної інфраструктури». 

Узагальнюючи наукові здобутки знаних вчених у досліджуваній сфері 

щодо визначення дефініції «кібербезпека», пропонується під кібербезпекою 

розуміти цілісну систему забезпечення стану захищеності життєво важливих 

інтересів громадян, суспільства та держави, а також мінімізації ймовірності 

реальних і потенційних кіберзагроз, їх наслідків та підвищення стійкості 

суспільства у кіберпросторі, а також забезпечення сталого розвитку особистості, 

суспільства та держави. Таким чином, зазначається, що кібербезпека є 

системним й цілеспрямованим явищем, яке забезпечує захист, стійкість та 

спроможність до розвитку суб’єктів кіберпростору. 

Акцентується, що сучасний етап формування вітчизняного законодавства 

є надзвичайно активним та результативним. На основі аналізу низки 

нормативно-правових актів України у сфері кібербезпеки зроблено висновок, що 

становлення національного правового інституту кібербезпеки, напряму 

пов’язується з розвитком міжнародного права у цій сфері і, перш за все, 

європейського, яке слугувало певним стандартом у сфері інформаційної та 

телекомунікаційної захищеності суспільства. 

Зосереджено увагу на детальній характеристиці елементів механізму 

адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки: 

адміністративно-правових нормах, що закріплюють права та обов’язки суб’єктів 

національної системи кібербезпеки; адміністративно-правових відносинах, що є 

особливою формою взаємозв’язку суб’єктів національної системи кібербезпеки 
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на основі їх прав та обов’язків; актах реалізації прав й обов’язків суб’єктів 

національної системи кібербезпеки, що закріплюють та реалізують положення 

адміністративно-правових норм у процесі взаємодії суб’єктів національної 

системи кібербезпеки. 

Зазначається на необхідності формування заходів запобіжного характеру 

на основі упровадження ризик-орієнтованої стратегії кібербезпеки. Саме в межах 

адміністративних заходів запобігання, необхідним є правове врегулювання 

зобов’язання суб’єктів національної системи кібербезпеки щодо визначення 

ризиків кібербезпеки. Зазначені ризики не можуть обмежуватися лише 

технічними ризиками, комп’ютерних та телекомунікаційних систем, мають 

також включати аналіз ризиків стратегічного та операційного характеру, 

соціальної, економічної, інфраструктурної сфер тощо. 

Виділено та охарактеризовано адміністративно-правові форми у сфері 

забезпечення кібербезпеки (нормотворчість, прийняття індивідуальних актів, 

адміністративний договір, правореалізація тощо), які є об’єктивним практичним 

відображенням діяльності суб’єктів кібербезпеки України. На основі думок 

знаних вчених-адміністративістів проаналізовано адміністративно-правові 

методи у сфері забезпечення кібербезпеки України. Доведено, що досліджені 

адміністративно-правові форми та методи є ключовими у реалізації 

адміністративно-правового механізму у сфері забезпечення кібербезпеки 

України, але подальший безпековий розвиток зазначеної сфери потребує 

комплексного використання усіх зазначених адміністративно-правових 

інструментів та формування високого рівня спроможності державно-правового 

впливу на безпеку відносин у кіберпросторі. 

Охарактеризовано загальні засади адміністративної відповідальності щодо 

забезпечення кібербезпеки та проаналізовано окремі адміністративні 

правопорушення у зазначеній сфері. Зокрема, враховуючи методологічні 

акценти у дисертації щодо безпекового змісту діяльності із забезпечення 

кібербезпеки, обґрунтованим вбачається під адміністративною відповідальністю 

у сфері забезпечення кібербезпеки України розуміти різновид юридичної 
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відповідальності, що є засобом адміністративно-правової охорони відносин у 

кіберпросторі, є наслідком винного антисуспільного діяння у сфері забезпечення 

кібербезпеки, і головне призначення якого у примусовому припиненні 

протиправних дій, що стосуються незаконного втручання в комп’ютерні та 

телекомунікаційні системи й порушення при цьому прав та свобод людини, 

інтересів держави та суспільства. 

Увагу зосереджено на аналізі структури адміністративно-правових 

відносин, що виникають у сфері забезпечення кібербезпеки, та дозволяють 

найповніше розкрити специфіку досліджуваного явища, зумовлену тими 

суттєвими ознаками, які дають можливість вирізнити ці правові зв’язки з усього 

різноманіття відносин, що складаються у процесі діяльності щодо забезпечення 

кібербезпеки України. Обґрунтовано поділ суб’єктів адміністративно-правових 

відносин у сфері забезпечення кібербезпеки України на чотири групи: суб’єкти 

загальної компетенції; суб’єкти спеціальної компетенції – основні суб’єкти 

національної системи кібербезпеки; суб’єкти галузевої компетенції; суб’єкти 

індивідуального статусу – безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції 

заходи із забезпечення кібербезпеки. 

Констатовано, що ефективна протидія загрозам національній безпеці у 

кіберсфері можлива лише за умови комплексного використання всього арсеналу 

правових засобів забезпечення кібербезпеки, за всіма структурними елементами 

державного управління та на всіх етапах обігу інформації. Крім того, 

максимального ефекту у взаємодії суб’єктів забезпечення кібербезпеки України 

можливо досягти виключно шляхом використання цілісного системного 

механізму адміністративно-правових методів та засобів, завдяки якому 

здійснюється реалізація державної політики у сфері забезпечення кібербезпеки 

як складового елементу національної безпеки України.  

Визначено, що найбільш важливим кроком на етапі цілком сформованої 

законодавчої основи забезпечення кібербезпеки України доцільним є 

розроблення та якнайшвидше прийняття Державної цільової програми 

забезпечення кібербезпеки України, прийняття якої слугуватиме відправною 
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точкою в реалізації реальної взаємодії суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

України. Акцентовано увагу на основних напрямах державної політики з 

протидії кіберзагрозам, що повині стати відмінною особливістю Державної 

цільової програми забезпечення кібербезпеки України. 

Зазначено, що для України є надзвичайно актуальним впровадження 

міжнародного досвіду у сфері адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки, який є необхідним у якості успішного прикладу щодо формування 

відповідної політики і побудови власної системи правового та організаційного 

забезпечення кібербезпеки, у першу чергу, в умовах гібридної війни. Успіх та 

ефективність адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки 

забезпечується одночасними заходами, спрямованими як у напрямі співпраці з 

фаховими міжнародними інституціями щодо забезпечення кібербезпеки, так і у 

напрямі формування адекватного викликам гібридної війни національного 

законодавства у цій сфері. 

Аналіз чинного законодавства України у сфері забезпечення кібербезпеки 

показав повне ігнорування питань щодо правового регламентування ризик-

орієнтованого підходу у протидії гібридним загрозам, особливо у сфері 

кібербезпеки, визначення вразливості та розбудови стійкості українського 

суспільства. Для України вивчення і використання позитивного зарубіжного 

досвіду щодо управління ризиками та забезпечення стійкості держави і 

суспільства у сфері національної безпеки обумовлене, перш за все, необхідністю 

формування нової якості вітчизняного сектору безпеки і оборони, який повинен 

мати риси, притаманні стійким системам. 

На основі зазначеного сформульовано законодавчі зміни, спрямовані на 

покращання адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки України в 

умовах гібридної війни, а саме: внесення змін та доповнень до проекту Закону 

України «Про критичну інфраструктуру та її захист» та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Ключові слова: адміністративно-правові основи, кібербезпека, гібридна війна, 

гібридні загрози, кіберзагрози, адміністративно-правовий механізм, суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки, ризик-орієнтований підхід, стійкість суспільства, вразливість. 
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SUMMARY 

Veselova L. Yu. Administrative-legal bases of cyber security in the context 

of hybrid war. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for a degree of Doctor of Juridical Sciences in the specialty 12.00.07 

«Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law». – Odesa State 

University of Internal Affairs, Odesa, 2021. 

The thesis is one of the complex scientific works, in which the problems of 

administrative-legal support of cyber security of Ukraine in the context of hybrid war 

are comprehensively investigated at the monographic level.  

Taking into account the subject of research, the  cotemporaneous understanding 

of the development of social relations in cyberspace, their dualistic content for Ukraine, 

which is formed both on the basis of general civilizational tendencies inherent in the 

information society and features resulting from hybrid aggression on the state territory 

taking into account the security component with adequate methodological and content. 

It is emphasized that the national security of Ukraine significantly depends on 

ensuring cybersecurity. In the course of the evolution of technological progress and 

cyber progress, this dependence will grow. In addition, the legislative regulation of 

relations in cyberspace needs constant updating, which is an objectively necessary 

process that must accompany the rapid technological development of information 

society. Taking into account the categorical uncertainty, the need for terminological 

regulation and standardization of conceptual apparatus in the system of administrative-

legal support of cybersecurity, based on ensuring the adequacy of its content, 

compliance with legal terminology, as well as harmonization of terminology with 

current domestic legislation. 

Based on the comparative analysis of foreign legislation, norms of international 

law and recommendations of international organizations, the methodological 

significance of formation of mechanism of administrative-legal regulation in the field 

of cybersecurity based on legal regulation of obligations of national cybersecurity 

entities to identify cybersecurity risks. The necessity of introduction and the content of 

key components of cybersecurity of Ukraine in the context of hybrid war are 
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substantiated: "the risk-oriented approach to ensure cybersecurity",  " the  risk-oriented 

approach to protection of critical infrastructure" are revealed. 

Summarizing the scientific achievements of well-known scientists in the field of 

definition of "cybersecurity", it is proposed to understand cybersecurity as a holistic 

system of protection of vital interests of citizens, society and the state, as well as 

minimizing the likelihood of real and potential cyber threats, their consequences and 

society's resilience, as well as ensuring the sustainable development of a person, 

society and the state. Thus, it is noted that cybersecurity is a systemic and purposeful 

phenomenon that provides protection, resilience and development capacity of 

cyberspace actors. 

It is emphasized that the current stage of formation of domestic legislation is 

extremely active and effective. Based on the analysis of legal acts of Ukraine in the 

field of cybersecurity, it is concluded that the formation of national legal institution of 

cybersecurity is directly related to the development of international law in this area 

and, above all, European, which served as a standard in information and 

telecommunications, security of society.  

Attention is focused on the detailed characteristics of the mechanism elements 

of administrative- legal regulation in the field of cybersecurity: administrative-legal 

norms that establish the rights and responsibilities of the national cybersecurity 

system’s subjects; administrative-legal relations, which is a special form of 

interconnection of the national cybersecurity system’s subjects on the basis of their 

rights and responsibilities; acts of realization of the rights and obligations of the 

national cybersecurity system’s subjects, which consolidate and implement the 

provisions of administrative-legal norms in the process of interaction of the national 

cybersecurity system’s subjects. 

The need for precautionary measures based on the implementation of risk-

oriented cybersecurity strategy is noted. It is within the framework of administrative 

prevention measures that it is necessary to regulate legally the obligations of the 

national cybersecurity system’s subjects to determine the risks of cybersecurity. These 

risks may not be limited to technical risks of computer and telecommunications 
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systems, but should also include an analysis of risks of strategic and operational nature, 

social, economic, infrastructural spheres, etc. 

The administrative-legal forms in the field of cybersecurity (rule-making, 

adoption of acts, administrative agreement, law enforcement of the rights, etc.) are 

identified and characterized, which are an objective practical reflection of the activities 

of cybersecurity entities of Ukraine. Based on the opinions of well-known scientists-

administrators, the administrative-legal methods in the field of cyber security of 

Ukraine are analyzed. It is proved that the studied administrative-legal forms and 

methods are essential in the implementation of the administrative-legal mechanism in 

the field of cybersecurity of Ukraine, but further security development of this area 

requires integrated use of all these administrative-legal instruments and the formation 

of a high level of state security, relations in cyberspace. 

The general principles of administrative responsibility for cybersecurity are 

described and some administrative offenses in this area are analyzed. In particular, 

given the methodological emphasis in the dissertation on the security content of 

cybersecurity activities, it is reasonable to consider administrative responsibility in the 

field of cybersecurity in Ukraine to understand the type of legal liability that is a means 

of administrative-legal protection of cyberspace, and the main purpose of which is to 

forcibly stop illegal actions related to illegal interference in computer and 

telecommunication systems and violation of human rights and freedoms, the interests 

of the state and society. 

Attention is focused on the analysis of the structure of administrative-legal 

relations arising in the field of cybersecurity, and allows disclosing fully the specifics 

of the phenomenon under study, due to the essential features that allow to distinguish 

these legal relations from the variety of relations ensuring cyber security of Ukraine. 

The division of subjects of administrative-legal relations in the field of cybersecurity 

of Ukraine into four groups: subjects of general competence; subjects of special 

competence - the main subjects of the national cybersecurity system; subjects of branch 

competence; subjects of individual status - directly carry out cybersecurity measures 

within their competence. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=essential&l1=1&l2=2
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It is stated that effective counteraction to threats to national security in the cyber 

sphere is possible only with the integrated use of the whole arsenal of legal means to 

ensure cybersecurity, all structural elements of public administration and at all stages 

of information circulation. In addition, the maximum effect in the interaction of 

cybersecurity subjects of Ukraine can be achieved only through the use of a holistic 

systemic mechanism of administrative-legal methods and tools through which the 

implementation of state policy in cybersecurity as an integral part of national security 

of Ukraine. 

It is determined that the most important step at the stage of fully formed 

legislative framework for cybersecurity of Ukraine is development and adoption of the 

State Targeted Program for Cyber Security of Ukraine, the adoption of which will serve 

as a starting point in the implementation of real cooperation of cybersecurity in 

Ukraine. Emphasis is placed on the main directions of the state policy on counteracting 

cyber threats, which should become a distinctive feature of the State Targeted Program 

for Cyber Security of Ukraine. 

It is noted that the introduction of international experience in the field of 

administrative-legal support of cybersecurity is extremely important for Ukraine, 

which is necessary as a successful example of forming appropriate policies and 

building its own system of legal and organizational support of cybersecurity, especially 

in hybrid warfare. The success and efficiency of administrative-legal support of 

cybersecurity is ensured by simultaneous measures aimed both at cooperation with 

professional international institutions to ensure cybersecurity and at the direction of 

forming adequate to the challenges of hybrid war national legislation in this area. 

The analysis of the current legislation of Ukraine in the field of cybersecurity 

showed complete disregard for the legal regulation of risk-oriented approach to 

combating hybrid threats, especially in the field of cybersecurity, vulnerability 

identification and building resilience of Ukrainian society. For Ukraine, the study and 

use of positive foreign experience in risk management and ensuring the stability of the 

state and society in the field of national security is primarily due to the need to form a 

new quality of domestic security and defense sector, which should have the 
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characteristics of sustainable systems. Based on this, legislative changes were 

formulated aimed at improving the administrative-legal support of cybersecurity in 

Ukraine in a hybrid war, namely: amendments to the draft Law of Ukraine "On Critical 

Infrastructure and its Protection" and the Code of Ukraine on Administrative Offenses. 

Keywords: administrative-legal bases, cybersecurity, hybrid war, hybrid 

threats, cyber threats, administrative-legal mechanism, subjects of cybersecurity, risk-

oriented approach, resilience of society, vulnerability.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасному суспільстві 

проблематика кібербезпеки привертає все більше уваги. Актуальність 

адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки визначається сучасним 

розвитком інформаційного суспільства, який переходить від традиційного 

публічного адміністрування до урядування через електронні форми, утворення 

нових форм інформаційної діяльності, що призводить до суттєвого розширення 

обсягів інформації, проникнення її складових у різні сфери суспільної діяльності. 

Водночас розвиток інформаційного суспільства та сформовані правові 

інструменти забезпечують реалізацію інформаційних прав і обов’язків громадян, 

визначають ступінь розвитку інформаційної сфери України, стан 

інформаційного правопорядку, рівень забезпечення правової охорони і захисту 

соціальних цінностей. 

За даними американської транснаціональної компанії Cisco, що 

спеціалізується у галузі високих технологій та телекомунікацій, майже кожна 

четверта організація, яка піддалася кібератаці, втрачає бізнес-можливості, а 

близько 30% підприємств втратили прибуток. В Україні зазначена проблема 

підсилюється станом гібридної війни проти нашої країни. Ключовим гібридним 

інструментом агресор використовує саме інформаційні технології та системи 

комунікацій у кіберпросторі. За даними Держспецзв’язку України щодо захисту 

державних інформаційних ресурсів лише за останніх 9 місяців зареєстровано 

більше ніж 60 мільйонів підозрілих подій та більше 3 млн. атак різних видів, які 

система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала.  

Щотижня фіксується від 600 тис. до 900 тис. підозрілих подій, а система 

захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет блокує більш 0,5 млн. 

різних видів атак. 

За умови гібридизації кіберзагроз, їх зовнішнього характеру, санкції 

кримінальних законів є безперспективними та малоефективними. Національна 

безпека загалом, зокрема її інформаційна складова (кібербезпека), потребують 

формування безпекового кіберпростору та системного упровадження правових 
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інструментів превентивного характеру. Зазначене реалізується саме адекватним 

механізмом адміністративно-правового регулювання, визначенням відповідного 

адміністративно-правового статусу суб’єктів національної системи кібербезпеки 

в Україні, удосконаленням форм та методів адміністративно-правового 

регулювання у сфері протидії гібридним кіберзагрозам. 

Ураховуючи зазначене, дослідження щодо адміністративно-правових 

основ кібербезпеки в умовах гібридної війни набуває суттєвого практичного 

значення та викликає значний інтерес у науково-теоретичному та практичному 

аспектах означеної проблеми.  

Теоретичне підґрунтя дослідження склали наукові здобутки та погляди 

багатьох учених. Адміністративно-правове спрямування предмета дослідження 

забезпечено аналізом здобутків провідних учених-адміністративістів: В.Б. 

Авер’янова, С.М. Алфьорова, О.Ф. Андрійко, А.І. Берлача, Л.Р. Білої-Тіунової, 

Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.Л. Грохольського, Т.О. Гуржія, Денисова А.В., 

Д.П. Калаянова, Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. 

Комзюка, С.О. Кузніченка, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, Я.В. Лазура, Р.С. 

Мельника, О.В. Негодченка, Є.В. Петрова, Н.П. Свиридюк, О.І. Харитонової, 

Х.П. Ярмакі та інших. 

Вагомий внесок щодо розуміння окремих аспектів забезпечення 

кібербезпеки України, проблем інформаційної безпеки, розбудови системи 

правового забезпечення інформаційної та кібербезпеки зроблено у наукових 

працях вітчизняних науковців: Арістової І.В., Архипова О.Є., Баранова О.А., 

Безкоровайного М.М., Березовської І.Р., Бєлякова К.І., Бірюкова Д.С., Брижка 

В.М., Бутузова В.М., Бухарєва В.В., Галинської К.Ю., Горбуліна В., Діордіци 

І.В., Довганя О.Д., Дороніна І.М., Дубова Д.В., Заярного О.А., Користіна О.Є., 

Кормича Б.А., Лісовської Ю.П., Леонідова О.О, Логінова О.В., Марущака А.І., 

Орлова О.В., Олійник О.В., Пилипчука В.Г., Рудник Л.І., Резнікової О.О., 

Стоєцького О.В., Тихомирова О.О., Хахановського В.Г., Цимбалюка В.С., Швеця 

М.Я. та інших. Однак, попри наявні здобутки, з’ясування та вирішення проблем 

забезпечення кібербезпеки, зокрема в умовах гібридної війни, зазначені праці в 
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комплексі не висвітлюють питання щодо особливостей формування 

адміністративно-правових основ системи кібербезпеки в умовах гібридної війни, 

що зумовлює актуальність обраної теми наукової роботи та важливість 

ґрунтовного дослідження на монографічному рівні. 

Все вищенаведене, а також  недостатня розробленість на теоретичному 

рівні цієї проблематики та наявність організаційних і правових прогалин у 

досліджуваній сфері, зумовлює актуальність обраної теми та потребує правового 

унормування окремих проблемних аспектів, а також обумовлює необхідність у 

проведенні комплексного дослідження питань адміністративно-правових основ 

кібербезпеки в умовах гібридної війни на основі як наук юридичного циклу, так 

і з врахуванням сучасної наукової думки суміжних наук.  

Емпіричну основу дослідження становлять: аналітичні та методичні 

матеріали міжнародних, національних та зарубіжних інституцій; статистичні 

дані Національної поліції України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, Урядової команди реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України CERT-UA; єдині звіти Офісу Генерального прокурора 

про кримінальні правопорушення по державі та про осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення за 2020 р.; відомості річних звітів Cisco з 

інформаційної безпеки за 2017 та 2018 роки; результати узагальнення 

анкетування експертів, а саме кіберполіцейських та фахівців спеціального 

відділу СБУ (320 респондентів).  

Нормативно-правову основу дослідження становлять законодавство 

України, міжнародно-правові та окремі нормативні акти зарубіжних країн у 

сфері кібербезпеки.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано відповідно до основних положень Стратегії сталого 

розвитку «Україна–2020», затвердженої Указом Президента України від 

12.01.2015 № 5/2015; Концепції розвитку  сектору безпеки і оборони, 

затвердженої Указом Президента України від 14.03.2016 р.; Стратегії розвитку 

органів системи МВС на період до 2020 р., затвердженої розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 15.11.017 № 1023-р; Плану заходів реалізації 

Стратегії розвитку органів Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 

року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№ 693-р; Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності 

органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 рр., затвердженого 

наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, а також комплексної теми наукових 

досліджень кафедри адміністративного права та адміністративного процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями 

розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 

демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Одеського 

державного університету внутрішніх справ (протокол № 4 від «26» грудня 2018 

р.), а також розглянуто координаційним бюро відповідного відділення 

Національної академії правових наук України і вона отримала позитивний відгук 

щодо актуальності, коректності формулювання і доцільності дослідження у 

вигляді дисертації за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

Мета та завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою роботи є здійснення комплексного наукового дослідження 

адміністративно-правових основ кібербезпеки в умовах гібридної війни на 

основі аналізу чинного національного та міжнародного законодавства, практики 

його застосування та реалізації, а також на основі узагальнення основних 

положень сучасних зарубіжних та вітчизняних наукових праць. Для досягнення 

зазначеної мети під час дослідження поставлено та вирішено наступні завдання: 

- охарактеризувати сучасний стан кібербезпеки України на основі її 

актуалізації в умовах гібридної війни; 

- з’ясувати методологічні та безпекознавчі засади пізнання кібербезпеки 

та окреслити напрями її дослідження; 
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- окреслити особливості сучасної адміністративно-правової парадигми 

забезпечення кібербезпеки; 

- розкрити ключові аспекти механізму застосування адміністративно-

правових заходів забезпечення кібербезпеки; 

- розкрити зміст адміністративно-правової охорони у сфері забезпечення 

кібербезпеки; 

- проаналізувати сутнісні характеристики адміністративної 

відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки; 

- визначити роль адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення кібербезпеки України; 

- проаналізувати адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України з виділенням проблемних питань; 

- окреслити форми міжвідомчої та державно-приватної взаємодії у 

системі забезпечення кібербезпеки України; 

- виявити особливості щодо нових технологій й загроз у сфері 

кібербезпеки та визначити стратегічні цілі й складові її правового забезпечення; 

- виокремити та оцінити сучасні світові тенденції розвитку 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення кібербезпеки; 

- визначити та обґрунтувати стратегічні напрями за досвідом ЄС та НАТО 

у формуванні адміністративно-правового механізму протидії гібридним загрозам 

у сфері забезпечення кібербезпеки та сформулювати відповідні рекомендації. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері забезпечення 

кібербезпеки. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові основи кібербезпеки в 

умовах гібридної війни. 

Методи дослідження. Методологічне забезпечення дисертаційного 

дослідження зумовлене його метою та завданнями й базується на використанні 

сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, що 

забезпечило повноту та достовірність отриманих результатів.  
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Методологічну основу роботи заклали системно-структурний метод та 

метод сходження від абстрактного до конкретного. У поєднанні з методом 

аналізу вони стали дієвим інструментом у дослідженні теоретико-

методологічних засад адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки 

України (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1). 

Філософського-світоглядну основу дослідження становить діалектичний 

метод наукового пізнання кібербезпки, як правової категорії в суперечностях та 

змінах, що створило можливість оцінити історичний розвиток розуміння, 

становлення правового інституту та формування сучасної адміністративно-

правової парадигми забезпечення кібербезпеки. За допомогою формально-

юридичного методу були обґрунтовані дефініції щодо сутності досліджувальних 

категорій, сформовано понятійно-категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.3). Порівняльно-правовий метод використовувався під час 

дослідження вітчизняного та зарубіжного законодавства, з питань законодавчої 

регламентації правового забезпечення кібербезпеки в умовах гібридизації 

кіберзагроз та практики застосування адміністративної відповідальності у сфері 

забезпечення кібербезпеки України (підрозділи 2.1, 2.3, 3.1, 3.3). Статистичний 

та соціологічний методи використовувалися для отримання та аналізу 

емпіричних даних щодо предмету дослідження, характеристики явищ, аналізу 

правозастосування та обґрунтування загальних висновків по підрозділах 

дисертації (розділи 2, 3). Метод наукової абстракції дозволив сформувати 

обґрунтовані заходи щодо формування адміністративно-правового механізму 

протидії гібридним загрозам у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим комплексним дослідженням адміністративно-правових основ 

кібербезпеки України в умовах гібридної війни, а також обґрунтовуються 

напрями оптимізації та вдосконалення її забезпечення. У результаті виконання 

дослідження було сформульовано та обґрунтовано низку наукових положень, які 

є новими для вітчизняної правової доктрини та правозастосовної практики, а 

саме: 
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уперше: 

- на основі гносеологічного підходу обґрунтовується сучасне розуміння 

розвитку суспільних відносин у кіберпросторі, їх дуалістичний зміст для 

України, що формується як на основі загальноцивілізаційних тенденцій, 

притаманних інформаційному суспільству, так і особливостями, що є 

результатом гібридної агресії на територію держави та потребує врахування 

безпекової складової з адекватним методологічним та змістовним наповненням; 

- на основі порівняльного аналізу зарубіжного законодавства, норм 

міжнародного права та рекомендацій міжнародних організацій обґрунтовано 

методологічне значення формування адміністративних заходів запобігання на 

основі правового врегулювання зобов’язань суб’єктів національної системи 

кібербезпеки щодо визначення ризиків кібербезпеки та упровадження ризик-

орієнтованої стратегії кібербезпеки; 

- доведено необхідність підвищення обізнаності щодо гібридних 

кіберзагроз на основі визначення вразливості суспільства щодо них, 

скоординованої діяльності щодо оцінювання зазначених загроз та ризиків, що 

впливають на інститути та мережі, а також виявлення ключових вразливостей, 

враховуючи конкретні гібридні показники; 

- обґрунтовано необхідність упровадження та розкрито зміст ключових 

складових забезпечення кібербезпеки України в умовах гібридної війни: «ризик-

орієнтований підхід щодо забезпечення кібербезпеки», «ризик-орієнтований 

підхід щодо захисту критичної інфраструктури»; 

- обґрунтовано необхідність законодавчих змін, спрямованих на 

покращання адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки України в 

умовах гібридної війни, а саме: внесення змін та доповнень до проекту Закону 

України «Про критичну інфраструктуру та її захист» та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

удосконалено: 

-  підходи до обґрунтування ключових напрямів розвитку чинної правової 

бази забезпечення кібербезпеки України, підкреслюючи необхідність 
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формування понятійно-термінологічного апарату адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки та його узгодженість не лише з термінологією 

чинного вітчизняного законодавства та міжнародних актів, а й з адекватним 

щодо гібридності кіберзагрози змістовним наповненням;  

- підходи до обґрунтування сутності та визначення поняття «кібербезпека», 

під якою запропоновано розуміти цілісну систему забезпечення стану 

захищеності життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави, а 

також мінімізації ймовірності реальних і потенційних кіберзагроз, їх наслідків та 

підвищення стійкості суспільства у кіберпросторі, а також забезпечення сталого 

розвитку особистості, суспільства та держави; 

- підходи до тлумачення сутнісної характеристики адміністративно-

правової охорони у сфері забезпечення кібербезпеки, яка визначена у якості 

адміністративно-правового явища, зміст якого базується на впорядкованій 

нормами адміністративного права діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, що спрямована на забезпечення прав і свобод громадян, 

суспільства та держави у кіберпросторі, запобігання їх порушення, виявлення 

кіберзагроз та відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів осіб, 

що здійснюються засобами адміністративного права з можливістю застосування 

заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної 

відповідальності; 

- тлумачення щодо подальшого безпекового розвитку адміністративно-

правових форм та методів як ключових у реалізації адміністративно-правового 

механізму у сфері забезпечення кібербезпеки України, що потребує подальшого 

комплексного використання усіх зазначених адміністративно-правових 

інструментів та формування високого рівня спроможності державно-правового 

впливу на безпеку відносин у кіберпросторі; 

дістали подальшого розвитку: 

- підходи до розкриття змісту механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки, під яким запропоновано розуміти сукупність 

правових засобів, заходів та способів, за допомогою яких забезпечується 
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функціонування та розвиток взаємодії суб’єктів національної системи 

кібербезпеки; 

- підходи до сприйняття змісту та визначення поняття заходів 

адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки як законодавчо 

визначеної сукупності взаємопов’язаних організаційно-правового й 

спеціального характеру заходів державно-владного впливу суб’єктів 

національної системи кібербезпеки, спрямованих на забезпечення кібербезпеки 

людини, суспільства та держави; 

- характеристика заходів запобігання в механізмі адміністративно-

правового забезпечення кібербезпеки, що застосовуються суб’єктами 

національної системи кібербезпеки, на підставі положень чинного законодавства 

з питань забезпечення кібербезпеки, за відсутності очевидних порушень, з метою 

профілактики і недопущення правопорушень у кіберпросторі; 

- підходи щодо розуміння адміністративно-правових форм у сфері 

забезпечення кібербезпеки України як зовнішнього вияву конкретних дій, що 

здійснюються органами виконавчої влади, суб’єктами забезпечення 

кібербезпеки, та спрямовуються на реалізацію поставлених перед ними завдань 

щодо створення необхідних умов безпеки інформаційних та телекомунікаційних 

систем у кіберпросторі; 

- підходи щодо розкриття безпекового змісту адміністративної 

відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки України як різновиду 

юридичної відповідальності, що є засобом адміністративно-правової охорони 

відносин у кіберпросторі, є наслідком винного антисуспільного діяння у сфері 

забезпечення кібербезпеки, і головне призначення якого у примусовому 

припиненні протиправних дій, що стосуються незаконного втручання в 

комп’ютерні та телекомунікаційні системи й порушення при цьому прав та 

свобод людини, інтересів держави та суспільств; 

- характеристика адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки – суспільних відносин, що виникають з приводу діяльності об’єктів 

у кіберпросторі, які характеризуються стійкими правовими зв’язками між 
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суб’єктами забезпечення кібербезпеки, що виникають у процесі реалізації ними 

суб’єктивних прав та обов’язків на підставі приписів адміністративно-правових 

норм, якими вони встановлені та гарантовані;  

- пропозиції щодо розкриття змісту правовідносин, що характеризують 

діяльність суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, з’ясовано їх 

адміністративно-правовий статус та співвідношення співзвучних загалом 

юридичних термінів «суб’єкти правовідносин», «учасник правовідносин» й 

«суб’єкт права»;  

- підходи щодо розкриття змісту поняття та структури правового статусу 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки; 

- обґрунтування стратегічних цілей й складових правового забезпечення 

кібербезпеки України на основі аналізу особливостей новітніх технології й 

загроз у сфері кібербезпеки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес. Сформульовані 

положення, пропозиції та висновки використані та можуть бути застосовані в:   

– науково-дослідній сфері для формування теоретичного підґрунтя 

подальших наукових розвідок за відповідними напрямами (акт впровадження у 

наукову діяльність ДНДІ МВС України від 05.03.2020);  

– правотворчості як основа для реформування національного 

адміністративного законодавства щодо забезпечення кібербезпеки (довідки 

Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності від 

16.06.2020 № 04-27/12-2020/77348; 16.07.2020 № 04-27/12-2020/108767);   

– правозастосовній діяльності для підвищення ефективності публічного 

адміністрування у сфері кібербезпеки;  

– освітньому процесі як інформаційне підґрунтя для формування 

змістовного наповнення і викладання таких навчальних дисциплін, як 

«Актуальні питання інформаційного права», «Безпека технічних джерел», 

«Сучасні інформаційні технології», «Сучасні інформаційні технології в 
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юридичних дослідженнях» (акт впровадження в освітній процес ОДУВС від 

16.03.2020).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою. Основні теоретичні положення та розробки, які характеризують 

наукову новизну дослідження, теоретичне й практичне значення його 

результатів одержані дисертантом особисто. Особистий внесок здобувача в 

публікаціях, підготовлених у співавторстві, становить не менш як 50 %. Ідеї та 

розробки співавторів у дисертації не використовувалися. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено та обговорено на міжнародних і всеукраїнських наукових і 

науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: 

«Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 

(Львів, 18-19.10.2019); «Проблеми правової реформи та розбудови 

громадянського суспільства в Україні» (Харків, 18-19.10.2019); «Cтан та 

перспективи розвитку адміністративного права України» (Одеса, 23.10.2019); 

«Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» 

(Полтава, 24.10.2019); «Актуальні проблеми розвитку науки в контексті 

глобальних трансформацій інформаційного суспільства» (Київ, 25-26.10.2019); 

«Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній 

Україні» (Запоріжжя, 25-26.10.2019); «Науковий потенціал та перспективи 

розвитку юридичної науки» (Запоріжжя, 27-28.03.2020); «Актуальні проблеми 

прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (Дніпро, 03-04.04.2020); 

«Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої 

діяльності» (Харків, 03-04.04.2020); «Протидія організованій злочинній 

діяльності» (Одеса, 14.06.2020). 

Публікації. Основні теоретичні й практичні висновки, положення та 

пропозиції, сформульовані за результатами дисертаційної роботи, викладено у 34 

публікаціях: 1 монографії, 23 наукових статтях, з них 14 – у періодичних виданнях, 

включених МОН України до Переліку наукових фахових видань із юридичних наук, 



29 

9 – у зарубіжних наукових періодичних виданнях, а також у 10 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, що включають 12 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 500 

сторінок, з них основна частина тексту викладена на 390 сторінках. Список 

використаних джерел нараховує 892 найменування і викладений на 83 сторінках, 

додатки – на 10 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Концептуалізація гібридизації загроз кібербезпеці України 

 

Зростання сучасного суспільства нерозривно пов’язане із запобіганням 

різноманітним загрозам, які посилюються у період реформування будь-якої 

сфери життєдіяльності суспільства [546]. Професор Олександр Користін 

зазначає, що питання протидії гібридним загрозам в інформаційній сфері, 

зокрема, у кіберпросторі, достатньо широко та комплексно охоплює проблеми 

національної безпеки. Зазначене, перш за все, потребує суттєвого аналізу 

ситуації, дослідження тих факторів, що спричинюють неспроможність 

ефективного реагування на протидію гібридним загрозам, зокрема щодо прав та 

свобод громадян та інтересів суспільства і держави. Поряд з цим, об’єктивність 

та обґрунтованість результатів дослідження потребує відповідної методологічної 

бази, прийнятності даних, що використовуються в аналізі, та джерел, з яких вони 

надходять [298; 811].  

Глобалізація суспільних відносин та прискорення технологічного прогресу 

визначають чітке усвідомлення того, що сучасне інформаційне суспільство 

охоплює всі сфери життєдіяльності людини і держави, а кіберсфера стала 

важливим економічним, політичним і соціальним ресурсом [201, с. 28]. 

Технологічний розвиток інформаційних відносин сформував нові можливості 

соціального прогресу, проте паралельно також створив нові можливості для 

зловживаннь, а з розвитком Інтернет технологій виникла надзвичайно 

специфічна група загроз системі національної безпеки. Професор 

Баранов О.А. зазначає, що широких масштабів проблема кібербезпеки набула 

тоді, коли можлива шкода від реалізації загроз у сферах, де використовувались 
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комп’ютерні системи та телекомунікаційні мережі, стала досягати великих 

обсягів [68, с. 133]. Саме тому глобалізаційні інформаційні процеси об’єктивно 

супроводжуються поширенням кіберзагроз зв спеціфікою сучасного 

технологічного розвитку.  

Зростання залежності людини, суспільства та національних інфраструктур 

(енергетичної, транспортної, телекомунікаційної) від належної роботи 

інформаційно-телекомунікаційних систем зумовлює їх уразливість від 

кіберзагроз, що, у свою чергу, підвищує ризик виникнення надзвичайних 

ситуацій, створює реальні загрози життєдіяльності людини, суспільства, 

держави, подальшому соціально-економічному розвитку та національній безпеці 

України [691, с. 299]. 

Стратегія забезпечення кібербезпеки України визначає, що побудова 

інформаційного суспільства в різних країнах світу, глобалізація інформаційних 

процесів, суттєве зростання ролі інформаційної інфраструктури в різних сферах 

суспільного життя з одного боку створюють підґрунтя для ефективного 

соціально-економічного розвитку держав, задоволення конституційного права 

особи на інформацію, побудови ефективної системи державного управління. З 

іншого, – сучасні інформаційні технології, перетворюють інформаційні системи 

урядового, оборонного, виробничого, кредитно-банківського, комунального та 

інших секторів на надзвичайно вразливі для реалізації кіберзагроз об’єкти [610]. 

Проте, всього кілька злочинців можуть суттєво вплинути на безпеку тисячі 

користувачів. Технологічні можливості формують низку якостей, що 

спрощують, забезпечують анонімність та доступність для людей, але, у той же 

час, приваблюють злочинців для вчинення протиправних дій. Наслідком 

зростаючого використання інформаційних технологій є одночасне зростання та 

поширення кіберзагроз, зокрема, і у форму кіберзлочинів.  

Орлов О.В. та Онищенко Ю.М. зазначають, що кіберзлочинність є 

неминучим наслідком глобалізації інформаційних процесів. Жертвами 

кіберзлочинців, можуть стати не лише окремі особи або підприємства, але й цілі 

держави, що безперечно є загрозою національній безпеці [455]. 
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Семенов В.М. та  Гиркіна О.О. звертають увагу на те, що сучасні інформаційні 

технології перетворюють інформаційні системи урядового, оборонного, 

виробничого, кредитно-банківського, комунального та інших секторів на 

надзвичайно вразливі для реалізації кіберзагроз об’єкти [577, с. 235].  

У сучасному світі прогрес неможливий без цифрового інфраструктурного 

базису – ключового компоненту економічного розвитку. Реальною є сучасна 

залежність людини та суспільства, у цілому, від кіберпростору, що охоплює 

прилади, обладнання, програмне забезпечення, комп’ютерну техніку, телефонію, 

які є невід’ємною складовою сучасної повсякденної життєдіяльності. Це 

телекомунікаційні мережі урядової, виробничої та соціальної сфер, секретні 

військові та розвідувальні мережі, відкритий Інтернет, локальні мережі окремих 

суб’єктів інші масові мережі, які пов’язали людей, громади, підприємства та 

суспільства. Саме реальність кіберпростору і робить реальними ризики, які 

виникли разом із ним [83, с. 61]. 

Потрібно зазначити, що США, як одна з найбільш інформаційно 

розвинених країн, одна з перших зіткнулися з проблемою забезпечення 

недоторканості приватного життя та економічної безпеки держави й громадян. 

За даними дослідження, тільки за два роки кіберзлочинність вартувала 

американцям 8 млрд. доларів [724, с. 16]. У серпні-жовтні 2008 року хакери 

отримали доступ до електронної пошти і низки файлів передвиборної кампанії 

Барака Обами, включаючи документи, що розкривають політичні позиції та 

плани поїздок [724, с. 16]. За оцінками фахівців, лише упродовж року, у 

глобальному вимірі, кіберзлочини завдають збитків на суму до $ 1 трлн 

власникам інтелектуальної власності [889]. Зрозумілим стає, що економічне 

зростання будь-якого суспільства в ХХІ сторіччі залежатиме від кібербезпеки.  

Але не лише США, а й більшість країн Заходу, зіткнулися з необхідністю 

забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та держави, зокрема, і за 

допомогою адміністративно-правових засобів, що спричинено технічним 

прогресом у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій, який призвів 
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до виникнення низки абсолютно нових неврегульованих правом суспільних 

відносин. 

З метою інституційного забезпечення, у травні 2009 року при 

федеральному уряді США була створена Єдина Рада з національної безпеки, 

однією з основних функцій якої є моніторинг реалізації політики кібербезпеки. 

У Білому Домі створено також новий відділ, яким керує Координатор з 

кібербезпеки [728], який підпорядковується безпосередньо Президенту. У межах 

своїх повноважень Координатор є відповідальним за інтеграцію і злагоджену 

роботу усіх складових державного управління у сфері кібербезпеки, за 

співпрацю офісу адміністрації Президента та за координацію дій у випадку 

настання надзвичайної події, або кібератаки.   

Виступаючи 29 травня 2009 року, Президент Обама визначив п’ять 

головних напрямів діяльності, зокрема [846]:  

розробка нової стратегії забезпечення безпеки інформаційно-

телекомунікаційних мереж Америки;  

налагодження взаємодії державних та місцевих органів влади з метою 

забезпечення організованої відповіді на кібератаки;  

зміцнення співробітництва державного та приватного секторів, оскільки 

переважна кількість найважливіших інформаційних інфраструктур у США 

перебуває у власності або управляються приватним сектором;  

запровадження національної пропагандистської кампанії з метою 

поширення серед населення інформованості і грамотності у сфері цифрових 

технологій. 

У січні 2010 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі глава 

компанії-розробника антивірусних програм McAfee Дейв ді Велт сповістив 

учасників про початок епохи «гонки озброєнь» у кіберпросторі. За його словами, 

останнім часом спостерігається рух державних комп’ютерних структур від 

традиційних оборонних стратегій до наступальних. Інтернет стає полем 

міжнародних бойових дій. Півтора-два десятки країн, серед яких Росія, США та 
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Китай, готуються до можливих операцій в Інтернеті. Експерти вже закликають 

до активного публічного обговорення проблеми віртуальних воєн [650, с. 58]. 

Восени 2009 року фахівці McAfee представили «Звіт про віртуальну 

злочинність» та зазначили, що виявили ознаки застосування «кіберзброї» в п’яти 

країнах – США, Китай, Росія, Ізраїль та Франція [882]. Спостерігається різке 

збільшення кількості хакерських атак в усьому світі. За підрахунками McAfee, за 

рік кількість нових шкідливих програм зросла на 500%. Спостерігається 

підвищена увага світової громадськості до кіберсфери. Це наочно демонструє, на 

думку ді Велта, недавній випадок із компанією Google, яка після хакерської атаки 

на поштовий сервіс заявила про намір припинити роботу в Китаї. Але це був 

лише один із багатьох подібних нападів за останні роки, більшість же з них були 

непомічені. Тим часом експерти попереджають, що в майбутньому кібератаки 

проти ключових об’єктів життєзабезпечення, які в більшості розвинених країн 

недостатньо захищені, можуть обернутися величезним збитком. Уже зараз, як 

показало дослідження McAfee, атаки хакерів обходяться в середньому в $ 6,3 

млн. на добу, тобто в $ 1,75 млрд на рік у всьому світу [548, с. 45]. Найдорожчі – 

напади на мережеву інфраструктуру нафтогазового сектора. Антивірусна 

компанія McAfee спільно з Центром стратегічних і міжнародних досліджень 

(CSIS) представила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі звіт про 

результати дослідження, проведеного серед шестисот керівників нафтових і 

газових об’єктів, електростанцій та іншої критично важливої інфраструктури 

[83, с. 63-64]. 

Зазначене підтверджується і іншими дослідженнями. У межах експертного 

опитування 54% респондентів, які займають вищі ланки менеджмента 

підприємств, сповістили про наявні збитки від великомасштабних кібератак, що 

мали місце у минулому. Окрім того, 37% респондентів повідомили про те, що 

через скорочення корпоративних бюджетів ситуація з кібербезпекою 

погіршилася. А 40% опитаних очікують великого інциденту в сфері 

кібербезпеки. Середня величина збитків, спровокованих втручанням у роботу IT-

систем, прогнозується в межах 6,3 мільйона доларів на день. Відповідальність за 
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запобігання таким атакам 45% опитаних покладають на регіональні або місцеві 

органи влади [200, с. 27]. 

Дослідницькі установи ООН також активно займаються оцінюванням 

інформаційної безпеки в глобальному світі. Зокрема, мають місце аналітичні 

ініціативи щодо можливість створення наступальних озброєнь для атак на 

інформаційні системи й мережі. На 55-й і 56-й Генеральних Асамблеях ООН 

були прийняті резолюції 55/63 і 56/121, що спрямовувались на боротьбу з 

кримінальним використанням інформаційної інфраструктури. Зазначалося, що 

вразливості інформаційної інфраструктури збільшують можливість кібератак, і 

суспільство має бути готовим до цих технологічних викликів, а також, що це 

питання як стратегічної важливості, так і політичної волі, економічної та 

соціальної відповідальності [554]. Запобігання цим загрозам потребує 

узгоджених дій між націями та міжнародними об’єднаннями, а також між 

державним і приватним секторами.  

У грудні 2003 р. 57-ма Генеральна Асамблея ООН прийняла 

резолюцію 57/239 «Створення глобальної культури кібербезпеки», за якою 

культура безпеки має формуватися у взаємодії державних і приватних учасників, 

включаючи розробників і користувачів ІТ, регуляторні й наглядові органи. 

Зазначено, що необхідним є усвідомлення існуючих ризиків при впровадженні 

ІТ в індустріальну, економічну, соціальну сфери, ідентифікація джерел загроз і 

об’єктів критичної інфраструктури, розробка методології оцінювання загроз та 

адекватності заходів захисту з урахуванням етичних і демократичних принципів, 

формування системи управління безпекою [554]. 

У цьому ж році, у резолюції 58/199 наступної 58-ї Генеральної Асамблеї 

ООН акцентовано на необхідності створення глобальної культури інформаційної 

безпеки та захисту критичної інформаційної інфраструктури [881], та зазначено 

про взаємозалежність країн у зв’язку із зростанням загроз та вразливості, 

наголошено також на важливості залучення менш розвинутих країн у процес 

захисту критичної інформаційної інфраструктури шляхом надання 
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методологічної і технологічної підтримки, використання найкращих принципів 

у цій сфері, наприклад, узгоджених на паризькій зустрічі 2003 року. 

Україну, зазначене явище звісно ніяким чином не оминає, забезпечення 

національної безпеки, економічний розвиток та розширення соціальних благ 

повною мірою залежать від доступності, цілісності та конфіденційності 

інформаційних ресурсів, що забезпечуються інформаційними та 

телекомунікаційними технологіями, або в більш широкому розумінні 

– кіберпростором. Водночас, зростання залежності від інформаційно-

телекомунікаційних технологій робить сучасне українське суспільство більш 

уразливим перед можливими негативними наслідками протиправного 

використання кіберпростору [610].  

Сьогодні беззаперечним є той факт, що в Україні в повному обсязі присутні 

всі ключові «класичні» кіберзлочини і щороку їх кількість зростає [680]. 

Дослідження відомого німецького оператора зв’язку Deutsche Telecom, 

підтверджують високий рівень загроз у кіберпросторі, у результаті якого Україні 

визначено четверте місце у світі серед країн-джерел кібератак. Тільки 

протягом лютого 2013 р. з території України їх було здійснено 566 тисяч [224]. 

До головних тенденцій поширення кіберзагроз відносять: 

– зростання кількості кібератак, багато з яких призводять до великих втрат; 

– зростання складності кібератак, які можуть включати кілька етапів і 

застосовувати спеціальні методи захисту від можливих методів протидії; 

– вплив практично на всі електронні (цифрові) пристрої, в числі яких 

останнім часом все більшу значимість набувають мобільні пристрої, а вони 

найбільшою мірою схильні до ризиків в сфері кібербезпеки; 

– усе частіші випадки нападу на інформаційну інфраструктуру великих 

корпорацій, найважливіших промислових об’єктів і навіть державних структур; 

– застосування найбільш розвиненими в області комп’ютерних технологій 

країнами засобів і методів кібернападів на інші держави [77]. 

У засобах масової інформації висвітлюються практично щоденно новини 

про чергові атаки в кіберсфері. Зокрема, повідомлялося про збільшення 
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кібератак, метою яких є злам передових систем захисту і створення загрози 

національній інфраструктурі [754]. У 2013 р. представниками Лабораторії 

Касперського було опубліковано інформацію про розкриття шпигунської мережі 

Red October, яка протягом п’яти років займалася викраданням державних 

секретів [632]. Аналогічне активно застосовують і для мобільних пристроїв на 

платформі Android [284]. 

У 2014 році здійснено серію атак на найбільші американські ЗМІ, за 

результатами чого уряд США зазначив на посиленні кібербезпеки в країні [753]. 

За оцінками Інтерполу, кількість кіберзлочинів зростає пропорційно 

кількості комп’ютерних мереж, а темпи зростання правопорушень та злочинів у 

кіберпросторі є найшвидшими на планеті [436]. Проблема правового 

забезпечення кібербезпеки має безпосереднє відношення до обігу інформації, 

інформаційних відносин та своєчасного та повного обміну інформацією, а крім 

того до недопущення несанкціонованого використання і поширення інформації, 

порушення її цілісності та конфіденційності.  

Сучасний еволюційний та прогресивний розвиток технологій дозволяє 

вирішувати широку низку завдань та проблем глобального світу [810]. Поряд з 

цим, науково-технічний прогрес одночасно породжує й нові виклики та загрози 

в суспільстві, загалом, й у сфері кібербезпеки, зокрема.  З-поміж іншого, серед 

дослідників поширено підхід кіберзагрози долучати до сфери інформаційної 

безпеки. Однак, на нашу думку, доречним є відокремлення кібербезпеки від 

інформаційної, не дивлячись на цілком логічне узагальнення.  

Аналізуючи дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців, достатньо 

обґрунтованим є висновок, що до змісту інформаційної безпеки долучаються і 

проблеми щодо стану інформаційної безпеки у мережі Інтернет.  Зазначене, є 

важливим як в цілому для держави, у контексті боротьби з інформаційними 

загрозами, кіберзлочинами, в тому числі кібертероризмом, так і для кожної 

людини щодо проблем захисту персональних даних, фінансових інструментів 

тощо. 
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З цього приводу, доречним є виділення, достатньо вдалого, визначення 

кіберпростору: особливий інформаційний простір зі специфічними просторово-

часовими характеристиками (транскордоність, екстериторіальність, 

децентралізованість, розгалуженість, багатоканальність, віртуальність, 

імітаційність тощо); виник і функціонує за допомогою комп’ютерних та інших 

електронних пристроїв (мобільних засобів зв’язку, ігрових консолей, 

телевізійних пристроїв, супутників тощо), на базі інформаційно-

телекомунікаційних мереж, переважно мережі Інтернет, в зв’язку з чим, як 

правило, володіє параметрами глобального інформаційного обсягу, яке виконує 

функції комунікації, розміщення і використання інформації, надання 

інформаційних та інших соціально значущих послуг, взаємодії інститутів 

державної влади, громадянського суспільства і окремої особистості, що є 

моделюючим фактором впливу на індивідуальну, групову і масову свідомість, 

соціально-політичну, економічну, духовну (культурну, релігійну, ідеологічну, 

наукову, освітню) та інші сфери життєдіяльності соціуму [643]. Саме тому, 

кіберпростір можна оцінювати як об’єкт захисту інформаційних ресурсів, 

апаратних і програмних засобів, так і як джерела загроз щодо інших об’єктів у 

системі безпеки суспільства.  

Традиційно загрози, що виникають в кіберпросторі класифікують за 

характером спрямованості: на внутрішні, джерелом походження яких є 

вітчизняний інформаційний простір, або національний сегмент глобальної 

інформаційно-телекомунікаційної мережі, та зовнішні, поширення яких, 

пов’язане з характером глобальності мережі Інтернет. Поряд з тим, 

екстериторіальність Інтернету, значно ускладнює визначення конкретного 

джерела загрози, так як може ідентифікуватися за доменом в одній країні, а 

поширювати інформацію в іншій, не розкриваючи його, за допомогою 

використання пошукової системи, посилання тощо. 

За таких умов, достатньо складним є завдання встановлення суб’єкта 

поширення шкідливої інформації. Зокрема, цей фактор є надзвичайно важливим 
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з огляду на те, що необхідним є врахування сучасного стану кібербезпеки 

України, який характеризується як справжній театр бойових дій [643].  

За сучасних умов низка стратегічно важливих об’єктів економічного, 

інфраструктурного та оборонного секторів, зокрема, підприємства енергетичної 

й атомної галузі, транспортування газу та нафти, обслуговування ліній 

електромереж, що використовують інформаційно-телекомунікаційні системи, є 

потенційно об’єктами високого ризику через  наслідки та їх рівень уразливості 

від зовнішнього вторгнення. Зазначене підтверджується проведеним 

працівниками Державного науково-дослідного інституту МВС України 

дослідженням, за яким рівень загрози атаки на об’єкти атомної енергетики 

оцінюється як надзвичайний, але, перш за все, не за рахунок ймовірності такої 

атаки, яка є середньою, а за рахунок катастрофічних наслідків, що спричинює 

надзвичайна ситуація на цих об’єктах [42; 298; 811]. 

Щодо внутрішніх загроз потрібно акцентувати увагу на певній 

дискусійності серед дослідників. Зокрема, у дослідженні [220, с. 29-30] до 

внутрішніх загроз віднесено:  

– технічна залежність інформаційної інфраструктури України від 

іноземних технологій, включаючи безпосередньо мережу Інтернет;  

– низький рівень захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем 

від несанкціонованого доступу (під цим мається на увазі і вразливість 

програмно-апаратного обладнання, і наявність людського фактора, що 

виражається у витоку важливої інформації про паролі та коди доступу);  

– низька якість нормативно-правових актів, що розробляються та їх 

невідповідність нинішній ситуації в інформаційній сфері й в цілому відсутність 

послідовної державної політики в галузі забезпечення кібербезпеки;  

– низький рівень комп’ютерної грамотності у населення та знань у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

– відсутність кваліфікованих фахівців, що володіють необхідними 

професійними якостями, відповідних організаційно-функціональних структур, 

здатних на підставі ввірених державою повноважень здійснювати ефективну 
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протидію розміщенню в кіберпросторі незаконної і небажаної (шкідливої) 

інформації;  

– відсутність механізмів контролю та відповідальності учасників 

медіаспівтовариства мережі Інтернет, реєстраторів доменних імен, провайдерів, 

що функціонують в Інтернеті засобів масової інформації.  

На наше глибоке переконання, враховуючи навіть загальні методологічні 

підходи до оцінювання ризиків поширення загроз, зазначені фактори, перш за 

все, є не загрозами, а факторами внутрішнього характеру, що сприяють 

поширенню кіберзагроз і можуть характеризуватися як спроможність системи 

протидіяти поширенню цих загроз, або як вразливість суспільства. 

Окремої уваги заслуговує кіберзагроза, яка може містити як 

екстериторіальні, так і внутрішні характеристики – кіберзлочинність. Це явище 

є характерним не лише для України, а й для всього світового соціуму. У 

Європейській конвенції про кіберзлочинність зроблено спробу нормативно 

закріпити і систематизувати правопорушення в кіберпросторі за такими 

видами [328]: 

фальсифікація з використанням комп’ютерних технологій;  

шахрайство з використанням комп’ютерних технологій;  

правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією;  

правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав.  

Враховуючи те, що Конвенція про кіберзлочинність достатньо узагальнено 

підійшла до класифікації кіберзлочинності, певним чином поза її увагою 

залишились діяння у кіберпросторі, які  вочевидь заподіюють в тій чи іншій мірі 

значні збитки суб’єктам інформаційних відносин. До них відносять: 

кіберсквотерство (придбання доменних імен з метою їх подальшого 

перепродажу або розміщення реклами);  

розсилку спаму;  

створення спеціальних наборів та інструментів для проведення хакерських 

атак, пошуку і використання вразливостей в інформаційних системах (при цьому 

більшість таких засобів не є шкідливим програмним забезпеченням); 
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кібердифамація (від латинського diffamatio – паплюжити), тобто 

поширення за допомогою засобів масової інформації в мережі Інтернет 

неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність, ділову репутацію, добре 

ім’я [220, с. 31]. 

Важливою обставиною, яка ускладнює проблему кіберзлочинності, 

обмежує спектр її поширення на протиправні діяння, є використання цього 

поняття лише стосовно сфери функціонування комп’ютерів і не враховування в 

якості кіберзлочину правопорушень, вчинених з використанням, наприклад, 

мобільних засобів зв’язку, зокрема, щодо поширення дитячої порнографії за 

допомогою стільникового зв’язку і шахрайства з оплатою послуг зв’язку. Більш 

обґрунтованим є підхід, який поділяє думку тих вчених та фахівців, які 

вважають, що кіберзлочини включають в себе «не тільки діяння, вчинені в 

глобальній мережі Інтернет, але і в інформаційно-телекомунікаційній сфері, де 

інформація, інформаційні ресурси, техніка можуть виступати предметом 

злочинних посягань, середовищем, в якому вчинено правопорушення, і засобом 

або знаряддям злочину» [699].  

Кіберзлочинність не обмежується межами злочинів, вчинених у глобальній 

мережі Інтернет. Вона поширюється на всі види злочинів, вчинених в 

інформаційно-телекомунікаційній сфері, де інформація, інформаційні ресурси, 

інформаційна техніка можуть бути предметом (метою) злочинних посягань, 

середовищем, в якому скоються правопорушення, і засобом чи знаряддям 

злочину. Такий підхід є більш вдалим та більш обґрунтованим щодо сутності 

кіберпростору, що формується за рахунок усіх можливих локальних та 

глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж, хоча мережа Інтернет 

серед них є переважаючою.  

Загалом, за певними характеристиками та ознаками щодо сфери 

поширення та впливу, кіберзлочини можуть характеризуватися як 

правопорушення економічного, політичного та дискримінаційного характеру, 

що проявляється у різних формах, зокрема, у формі незаконної політичної 

боротьби, вчинення шахрайства щодо фінансових операцій, тощо; у формі 
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інформації, поширення якої потенційно є шкідливим так як  стосується, 

наприклад, незаконної торгівлі зброєю, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями, їх виготовлення, торгівлі людьми, людськими органами, 

наркотичними засобами, психотропними сильнодіючими речовинами, 

рецептами щодо їх виробництва тощо [220, с. 33].  

На нашу думку, особливим видом кіберзагрози у сучасних умовах є 

поширення кібертероризму. Одрі Курт Кронін [790] писав, що «ось уже років 

десять заколотники і терористи успішно використовують Інтернет для 

проведення своїх операцій. Засоби глобального зв’язку допомагають їм 

вирішувати завдання організації, набору нових членів, спілкування».  

Президент США Обама зазначив, що «кіберзагрози можуть нашкодити 

навіть міжнародному миру і безпеці, оскільки традиційні форми конфлікту 

розширюються вже і на Інтернет» [793]. 

Важливою особливістю сучасного тероризму є ієрархічна 

структурованість та сувора організаційна структура; жорстка конспірація; 

потужне технічне оснащення, що може конкурувати із забезпеченістю урядових 

підрозділів.  

Кібертероризм однаковою мірою загрожує інформаційним системам, 

розташованим практично у будь-якому місці світу. Виявити і нейтралізувати 

віртуального терориста дуже складно через занадто малу спроможність та 

складність фіксації слідів, на відміну від фізичного світу, де сліди є більш 

прагматичною та реальною можливістю для фіксації.  

У свою чергу,  розроблення стратегії боротьби з тероризмом, пов’язаного 

із інформаційними технологіями, ускладнюється неоднозначним трактуванням 

дефініції [177]. Але можна погодитись з наступним визначенням: кібертероризм 

– суспільно небезпечна діяльність, що здійснюється в кіберпросторі (або з 

використанням його технічних можливостей) із терористичною метою і полягає 

у свідомому, цілеспрямованому залякуванні населення та органів влади або 

вчиненні інших посягань на життя і здоров’я людей [230]. 
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Кібертероризм як новий тип тероризму значно відрізняється від інших 

типів: діє в кіберпросторі і породжує новий різновид насильства. Саме тому 

глобальний характер технічної бази кібертероризму та її доступність визначили 

особливі риси цього виду тероризму: висока ефективність кібератак, наслідки 

яких можуть мати глобальний характер; невизначеність джерела кібератаки у 

просторі; тимчасова невизначеність у часі як самої кібератаки, так і процесу її 

підготовки; можливість організації складних кібератак одночасно на різні 

об’єкти із різних напрямів; анонімність злочинця (для здійснення 

терористичного акту зловмиснику немає необхідності перетинати межі держав і 

знаходитися безпосередньо на місці злочину); зниження рівня морально-

психологічного тиску на суб’єкт кібератаки, пов’язане з просторово-часовою 

віддаленістю від об’єкта кібератаки (усі дії для суб’єктів кібератаки відбувається 

у віртуальному кіберпросторі) [276].  

Розмаїття прояву кібертероризму досить широке, від незаконного впливу 

на прийняття невиправданих рішень, поширення паніки і безладу, до 

проникнення в канали і системи супутникового зв’язку, навігації, управління 

енергетикою, транспортом, банківським сектором тощо. На відміну від 

звичайного терориста, який для досягнення своїх цілей використовує вибухівку 

або стрілецьку зброю, кібертерорист використовує для досягнення своїх цілей 

сучасні інформаційні технології, комп’ютерні системи і мережі, спеціальне 

програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого проникнення в 

комп’ютерні системи й організації дистанційної атаки на інформаційні ресурси 

об’єкта нападу [220, с. 35].  

Під загрозою злочинців є закриті інформаційні ресурси державних органів. 

Кібертерористи можуть отримати доступ до чутливої інформації: даних щодо 

розташування підземних комунікацій, місць знаходження техногенно 

небезпечних об’єктів, можливої їх охорони тощо. Водночас злочинці можуть 

дістати доступ до особистих даних багатьох користувачів мережі, починаючи від 

адреси, номера телефону і завершуючи індивідуальною інформацією щодо 

особи, включаючи її хобі та розпорядок життя [220, с. 37].  
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У свою чергу, під кібертероризмом розуміємо цілеспрямовані та 

координовані атаки у кіберпросторі з використанням високих технологій, з 

метою провокацій, залякування, отримання впливу над певною групою осіб 

(категорією), знищення, перехоплення інформації, порушення функціонування 

або виведення з ладу об'єктів критичної інфраструктури, які є стратегічно 

важливими для безпеки та економіки держави, та інших суспільно небезпечних 

наслідків. 

Наслідки терористичних посягань на об’єкти критичної інфраструктури 

можуть бути руйнівними в економічному й соціальному значенні. Низка об’єктів 

критичної інфраструктури перебуває у власності приватного капіталу, а не 

держави. Вкрай важливим елементом організації системи забезпечення 

кібербезпеки є створення відповідної системи координації, до складу якої б 

входили як урядові, так і громадські організації із залученням приватних 

учасників у ключових секторах критичної інфраструктури. Тісний взаємозв’язок 

між державним і приватним сектором країни є невід’ємною умовою безпеки 

держави. Ця взаємодія повинна ґрунтуватись на обізнаності щодо загроз 

критичній інфраструктурі держави; зосередженні уваги спецслужб і виробників 

програмного забезпечення на безпеці захищеності комп’ютерної техніки; 

своєчасному і швидкому реагуванні на інциденти, пов’язані з втручанням у 

роботу автоматизованих систем; наявності системи формального і 

неформального обміну інформацією щодо загроз комп’ютерної злочинності і 

кібертероризму [221].  

Вирішення проблеми протидії кібертероризму ґрунтується на 

комплексному підході та має такі складові [220, 37]:  

– правову – пов’язана з розробленням нормативно-правових актів, які 

регламентують відносини в інформаційній сфері, і нормативно-методичних 

документів із питань забезпечення інформаційної безпеки;  

– організаційну – полягає в удосконаленні організаційної структури 

державних і комерційних підприємств, сертифікації і стандартизації засобів 

захисту інформації та ліцензуванні діяльності у сфері захисту інформації;  
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– психологічну – передбачає формування морально-етичних норм у 

співробітників, які працюють з інформаційними системами, що забезпечують 

критичну інфраструктуру держави;  

– технічну – ґрунтується на створенні і постійному вдосконаленні системи 

забезпечення інформаційної безпеки на об’єктах інформатизації та 

попередження нападу.  

Із врахуванням предмету нашого дослідження, ключовою проблемою 

залишається правова регламентація використання кіберпростору. Правовим 

регулюванням держава має сприяти підвищенню відповідальності провайдерів і 

власників сайтів щодо розміщення недостовірної та завідомо шкідливої 

інформації, а також закріплювати механізм впливу на недобросовісних суб’єктів 

інформаційних правовідносин в кіберпросторі. Крім того, необхідною умовою 

також є уникнення правових колізій та прогалин в законодавстві, наслідком чого 

є несвоєчасне і неадекватне реагування правоохоронних органів на факти 

заподіяння шкоди інформації, інформаційно-телекомунікаційним мережам, 

репутації громадян тощо [220, с. 31]. Забезпечення кібербезпеки все частіше 

розглядається, у якості стратегічного завдання держави, що охоплює увесь 

спектр правового регулювання. 

Поряд з тим, кіберзагрози, які мають реальне поштрення і впливають на 

інформаційний кібер прості українських суб’єктів, мають додаткову 

характеристику, так як використовуються у якості складової гібридної агресії 

Російською Федерацією проти нашої держави. У зазначеному контексті набуло 

широкого розповсюдження використання цілої низки споріднених термінів, 

зокрема: гібридна війна, гібридна агресія, гібридні виклики, гібридні загрози 

тощо. Гібридна агресія Росії проти України переросла в активну фазу на початку 

2014 року, хоча підривну діяльність проти України вона стала вести одразу після 

проголошення Україною незалежності у 1991 році. Такої думки дотримується 

більшість (51,4%) з 37 українських експертів, які взяли участь в опитуванні, що 

здійснювалось у 2017 році Центром глобалістики «Стратегія ХХІ» за підтримки 

ЄС і Міжнародного фонду «Відродження» [601]. 
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Характерними особливостями гібридних війн є: агресія без офіційного 

оголошення війни; приховування країною-агресором своєї участі в конфлікті; 

широке  використання  нерегулярних  збройних  формувань  (у  т.  ч.  під  

прикриттям  мирного населення); нехтування  агресором  міжнародними  

нормами  ведення  бойових  дій  і  чинними  угодами  й досягненими 

домовленостями; взаємні заходи політичного та економічного тиску (за 

формального збереження зв’язків між двома країнами); широка пропаганда й 

контрпропаганда із застосуванням «брудних» інформаційних технологій; 

протистояння в кібернетичному просторі [581]. 

У «гібридній війні» особливого значення набувають засоби інтернет-

комунікації, які можуть використовуватися терористами для пошуку спільників 

по всій території нашої держави, пропаганди власних поглядів та ідеологічного 

обґрунтування своїх дій, здобуття розвідданих та засобів вчинення 

терористичного акту. Терористична діяльність із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій проявляється у порушенні штатних 

режимів роботи автоматизованих систем керування технологічними процесами 

на об'єктах критичної інфраструктури, цілеспрямованих атаках на урядові та 

приватні веб-сайти, розсиланні шкідливого програмного забезпечення з метою 

подальшого отримання віддаленого доступу до автоматизованих систем обробки 

даних органів влади та управління [518]. В умовах гібридної війни бойові дії є 

другорядними, а на перший план виходять інформаційні операції та інші важелі 

впливу» [385, с. 27]. 

В свою чергу, як зазначають Біленчук П. та Кулик В., кібервійна – це 

військові дії, що здійснюються в електронному просторі в електронному вигляді. 

Зброя в кібервійні – це інформація, інструменти – комп’ютери, театр військових 

дій – інтернет. Мережа інтернет стає потужною зброєю, яка суттєво 

підсилюється технологіями штучного інтелекту. Кіберзброя представляє собою 

широкий спектр технічних і програмних інструментів, які найчастіше 

спрямовані саме на використання вразливих місць у системах передачі даних 

[97]. Підсумовуючи думки експертів з питань «гібридної війни» можна говорити, 
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що гібридна війна, яка ведеться через традиційні військові засоби та невійськові 

методи (інформаційна, економічна війна інші протиправні діяння),  ведеться 

країною-агресором з метою дестабілізації обстановки в державі: встановлення 

напруженої атмосфери серед населення через пропаганду, залякування, 

внутрішні протиріччя; погіршення економічного стану та підриву політичної 

системи країни.  

Кібератаки є складовою гібридної війни, вони можуть впливати на 

виборчий цикл цілих держав, маніпулювати суспільною думкою, підривати 

довіру до демократичних інституцій як таких. І якщо ключовою 

характеристикою сучасної гібридної війни є невизначеність, амбівалентність, то 

саме у кіберпросторі з його динамічною природою вона розкривається 

найповніше [655, с. 38].   

Використання кіберпростору у якості полігону гібридної агресії є мало 

дослідженим тому що є більш характерним для сучасної стратегії воєнної агресії. 

Дубов Д., зазначає, що дискусія щодо сприйняття природи кібератак та 

відповідей на них почалася в 2010-2011 роках. У 2011 році був прийнятий 

документ «Талліннське керівництво із застосування міжнародного 

законодавства у кіберсфері», а в 2012 році НАТО визнало кіберпростір новим 

театром воєнних дій. Однак у практичній площині реагування є досить 

проблематичним, оскільки важко довести причетність конкретних країни чи 

груп до здійснення атак [139]. 

Актуальність кібербезпеки України значно посилюється з огляду на те, що 

проти неї ведеться гібридна війна, одним з проявів якої є кібератаки на українські 

державні органи та установи, а також об’єкти критичної інфраструктури. Як 

зазначають експерти, у 2013 році українські спеціалісти почали фіксувати низку 

АРТ-атак, спрямованих на збір таємної інформації чи інформації з обмеженим 

доступом. У більшості атак аргументовано підозрюються зарубіжні спецслужби 

та контрольовані ними хакерські спільноти [40]. Ситуація суттєво змінилася під 

час Революції гідності, коли окремі хакерські групи вчиняли дії на підтримку 

режиму Януковича [575].  
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У подальшому, масштабні кібератаки були пов’язані з політичним 

протистоянням в жовтні 2013 року – лютому 2014 року у зв’язку з відміною 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це протистояння активно 

відбувалося в соціальних мережах, де спостерігався значний сплеск 

зацікавленості проблемою. З першого дня Євромайдану невідомі особи почали 

масово використовувати нетботи з метою засмічення інформаційного поля, 

введення людей в оману та поширення чуток [106]. 

Зокрема, у Twitter десятки нетботів вкидали різноманітне інфосміття щодо 

Євромайдану. Використовувалися також механізми ускладнення традиційних 

комунікацій, зокрема мобільного зв’язку (через автоматичні дзвінки на телефони 

певних активістів чи політиків, що унеможливило використання їхніх мобільних 

телефонів у роботі) [228, с. 213-214]. 

Крім того, «зламано» електронну пошту, аккаунт прес-секретаря Юрія 

Луценка  Сарган Л. на Twitter та Facebook, аккаунти Володимира Кличка у 

Facebook та Вконтакте, «зламано» офіційний сайт партії «УДАР» та поштову 

скриньку й аккаунт на Facebook прес-секретаря Юлії Тимошенко Сороки М. 

[116]. Зі «зламаних» сторінок масово розсилалися фейкові (підроблені) 

повідомлення, спрямовані на дезінформування суспільства. Загалом відбулася 

прицільна атака на ресурси та інструменти, які забезпечують комунікацію 

політиків із громадськістю та ЗМІ через інтернет [228, с. 214]. 

Під приціл кібератаки попалт й електронні ЗМІ, які були головними 

інформаційними майданчиками, а заразом і рушійними силами акцій протесту. 

Кілька днів поспіль хакерських атак зазнавав сайт «Української правди» та 

«Главкому». Сайт інтернет-видання «Цензор.нет» було знищено хакерами [116]. 

У звязку з цим зазначені ЗМІ переносити свою активність до соцмереж. 

Наприклад, «Українська правда» почала розміщувати новини у Twitter та 

Facebook [388]. Офіційні сайти Міністерства внутрішніх справ, Кабінету 

Міністрів і Президента України зазнали хакерських атак. Зокрема, у квітні 2014 

року було проведено низку потужних DDos-атак на урядові ресурси (сайти 

Кабінету Міністрів України та Генеральної прокуратури України), для чого 
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активно використовувалися бот-мережі. За даними фахівців CERT-UA [762], для 

атаки на сайт Кабміну було задіяно щонайменше два ботнети. Цікаво, що після 

того, як фахівцям CERT-UA вдалося блокувати один із серверів управління бот-

мережі (сервер, що координує роботу всіх заражених комп’ютерів), за 

допомогою якого координувалася DDoS-атака на веб-сайт Урядового порталу, 

власник/орендар цього серверу за 5 хвилин зв’язався зі своїм провайдером і 

вимагав пояснень щодо недоступності серверу. Так само бот-мережі 

використовувалися і в атаках на сайт Генпрокуратури України 4 квітня 2014 року 

[761]. Зазначимо, що ті самі бот-мережі використовуються й із суто 

кримінальною метою – для атаки цілей, що не мають жодного стосунку до 

політичного процесу [228, с. 215-216]. 

З-поміж іншого, проти України застосовувалися і троянські програми, 

ключовою серед яких став вірус Uroburos [254]. Вірус було спрямовано на 

формування бот-мережі із заражених комп’ютерів та отримання повноцінного 

доступу до їх наповнення, а також викрадення інформації з цих комп’ютерів. 

Об’єкти атаки були обрані не випадково – веб-ресурси органів державної влади 

(в тому числі силових структур), засобів масової інформації, фінансових установ, 

великих промислових підприємств. Зазначене сформувало висновки фахівців 

CERT-UA щодо причетні іноземні спецслужби на основі зростаючої  

напруженості в українсько-російських відносинах [228, с. 216].  

Фахівці зазначають, що основним мотивом цієї кібератаки було 

встановлення прихованого контролю за визначеними об’єктами для подальшого 

спостереження за інформаційним обміном із власної території. Іноземні 

дослідники [787] вважають, що всі функції Uroburos’у ще не до кінця вивчено та 

не виключено, що, можливо, він має значно більше завдань та можливостей.  

У  щорічній доповіді про глобальні ризики у світі «Global Risks Report 

2017», підготовленій експертами Всесвітнього економічного форуму в Давосі, на 

третьому місці за важливістю для світової спільноти перебувають технологічні 

ризики – крадіжки персональних даних, махінації з ними, масштабні кібератаки 

та кіберзлочинність [701].  
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Підтвердженням зазначеному є оприлюднені дані із звіту американської 

компанії «Symantec» «2016 Norton Cyber Security Insights Report», світового 

лідера в галузі прогресивних рішень інформаційної безпеки. Так, за їх даними у 

21 країні світу в 2016 році зазнали збитків від кіберзлочинності понад 689 

мільйонів чоловік [716].  

Однією з типових особливостей кіберзлочинності є її глобальний 

міжнародний характер – кібератака може плануватися в одній країні, 

поширюватися з декількох інших, а жертвами можуть стати як громадяни, так і 

приватні й державні установи на різних континентах світу. Дедалі частіше 

об’єктами кібератак та кіберзлочинів стають інформаційні ресурси фінансових 

установ, підприємств транспорту та енергозабезпечення, державних органів, які 

гарантують безпеку, оборону, захист від надзвичайних ситуацій. Новітні 

технології застосовуються не лише для скоєння традиційних видів злочинів, але 

і для скоєння принципово нових видів злочинів, притаманних суспільству з 

високим рівнем інформатизації [220, с. 39].  

У 2017 році активність гібридних загроз у кіберпросторі для вітчизняних 

користувачів постійно зростала. Мали місце проблеми, пов’язані з шкідливими 

програмами, а саме спалахами WannaCry і Petya. Так, відповідно до хронології 

порушень конфіденційності даних Privacy Rights Clearinghouse (PRC), 

зафіксовано 301 відоме порушення, в результаті яких були скомпрометовані і 

опубліковані 5 338 608 критичних записів. З цих порушень 166 були пов’язані зі 

зломом і шкідливими програмами [220, с. 39].  

Масштабна вірусна атака «WannaCry», яка мала місце 12-13 травня 2017 

року, вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу. У результаті 

кібернападу у Великій Британії низка медичних закладів по всій країні була 

змушена відмовляти пацієнтам у наданні послуг навіть в екстрених випадках 

внаслідок виходу із ладу більшості комп’ютерних систем [265]. В Іспанії атаки 

зазнало міністерство енергетики, а також телекомунікаційна компанія 

«Telefonica». 
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У Німеччині були заражені комп’ютери диспетчерських центрів 

залізничного концерну, внаслідок чого вийшли з ладу системи диспетчерського 

управління. Інші комп’ютери було вирішено відключити з метою припинення 

розповсюдження вірусу [140]. У Франції масштабній кібератаці піддався 

автовиробник «Renault», у зв’язку з чим у терміновому порядку було вжито всіх 

необхідних превентивних заходів [324]. У Португалії постраждав найбільший 

провайдер телекомунікаційних послуг «Portugal Telecom». За інформацією 

неурядової організації «JPCERT» в Японії, удар хакерів уразив принаймні дві 

тисячі комп’ютерів. Серед них виявилася заблокованою комп’ютерна мережа 

однієї з лікарень. За даними видання, у Південній Кореї здійснили кібератаку на 

найбільшу в державі мережу кінотеатрів. Повідомляється також, що у Китаї від 

атаки кібершахраїв постраждало приблизно 15% мереж в освітніх закладах. 

Окрім того, зазнали атак комп’ютернісистеми торговельних та офісних центрів, 

мережі лікарень і заправок, поштової служби, залізничних вокзалів, а також 

урядові установи [430].  

Ймовірні збитки від застосування вірусу «WannaCry» за перші чотири дні, 

перевищив 1 млрд доларів, із врахуванням втрати даних, зниження 

продуктивності праці, простою в роботі, судових витрат, репутаційних збитків 

та інших факторів [141].  

Розповсюдження комп’ютерних вірусів, атаки на українські об’єкти 

фінансового та енергетичного секторів, викрадення комп’ютерної інформації та 

порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних 

систем – це далеко не повний перелік кіберзлочинів, які відомі в Україні. У 2014 

р. Наслідки кіберзлочинів коштували українцям 39 млн. грн. А протягом 2015-

2016 рр. кількість кіберзлочинів в Україні збільшилася більш ніж на тисячу 

випадків [220, с. 41].  

Україна у 2015 році стала абсолютним лідером за внутрішніми і 

зовнішніми кіберзагрозами в Європі. Що не дивно – за останні роки наша країна 

неодноразово ставала мішенню не тільки для дрібних шахраїв, але і для 

наймасштабніших кібероперацій. Так, Україна посіла п’яте місце в світі (і перше 
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в Європі) за ризиками зіткнення з веб-погрозами в третьому кварталі 2015 року. 

За даними, Kaspersky Security Network за липень-вересень 2015 року третина 

(33,7%) українських користувачів мережі зіткнулися з погрозами, що 

поширюються через інтернет. В Україні було відзначено велику кількість 

спрацьовування антивіруса на програми-вимагачі і шифрувальники – шкідливі 

програми, мета яких – заблокувати пристрій або браузер або зашифрувати файли 

користувача, зробивши їх недоступними без спеціального ключа, за який 

потрібно заплатити викуп [220, с. 41]. 

Серед жертв Turla – однієї з найскладніших кібершпіонських кампаній, яка 

діє вже більше 8 років, були виявлені комп’ютери українських чиновників. 

Угруповання, яке стоїть за Turla, заразило сотні комп’ютерів більш ніж в 45 

країнах світу, що належать, зокрема, державним установам, 42 посольствам, 

військовим, дослідницьким центрам і фармацевтичним компаніям. Метою 

кіберзлочинців був збір необхідних або конфіденційних даних з комп’ютера 

жертви [287]. 

У квітні 2016 року міністром оборони України у ході брифінгу в Отаві за 

результатами зустрічі з їхнім міністром національної оборони було озвучено 

інформацію, що за останні три роки Росія здійснила понад сім тисяч кібератак на 

Україну. Зважаючи на такі обставини оборонному відомству доведеться 

посилювати свої позиції в питаннях обізнаності кіберзахисту, об’єднуватися 

задля співпраці з країнами-партнерами для спільної оборони кіберпростору [220, 

с. 42-43]. У розвиток зазначеного у Конгресі США нещодавно представлено 

законопроект щодо підсилення кібербезпеки України. Документ визначає, що 

політикою США у даному питанні є надання допомоги урядові України в 

удосконаленні власної стратегії кібербезпеки.  

Активне поширення кіберзагроз це реальність ХХІ сторіччя, що більше не 

можна ігнорувати. Одрі Курт Кронін [671] говорив, що «Інтернет, це зручний 

засіб для розширення громадянського суспільства і демократичних ідей, але це 

також і засіб поширення шкідливих ідеологій, координування злочинної 

діяльності, відпрацювання її тактики, розробки руйнівної зброї, і підриву сил 



53 

правопорядку». Демпсі М. сказав інакше: «поширення цифрових технологій не 

пройшло без наслідків. Воно породило нові загрози нашій безпеці». Ігнорувати 

їх – це не піде нам на користь. Терористична кібератака проти інфраструктури 

країни, проведена організацією або терористом-одиночкою, що засіли десь у 

недосяжній для закону глушині, може привести нас до нового «цифрового Перл-

Харбору» [671]. 

Унаслідок гібридної агресії було сформовано загони хактивістів, які 

йменують себе «Кіберберкутом» (Cyberberkut – віртуальна структура, що не 

визнає української влади, яка сформувалася після лютого 2014 р.) та 

«Кіберсотнею Майдану», «Анонімусами» з російською або українською 

«пропискою» тощо [228, с. 214], діяльність яких зводилась переважно до DDos-

атак на державні установи, мас-медіа й навіть комерційні структури. Зокрема, 

саме «Кіберберкут» взяв на себе відповідальність за атаки на сайти структур 

НАТО 15 березня 2014 року – було здійснено напади на офіційний сайт НАТО, 

а також на сайти Центру кіберзахисту НАТО в м. Таллінні (The NATO Cooperative 

Cyber Defence Centre of Excellence – CCD COE) та Парламентської асамблеї 

НАТО [228, с. 214-215]. 

Зазначені кібердиверсійні групи здійснювали не лише класичні DDos-

атаки, а й де-фейси, зазвичай розміщуючи на атакованих ними сайтах карту 

України, де західні області помічені нацистською свастикою, а з Криму виходять 

стрілки напрямів «фронтових ударів» на Південь і Схід України. Популярними 

символами були звернені одна до одної голови змії (вочевидь, має символізувати 

ворога) й беркута [228, с. 215]. 

Найбільш масованою атакою на урядові інтернет-ресурси була атака, 

організована 3 березня 2014 року. Складнощі в роботі відчули численні (понад 

100) сайти – як урядові (зокрема Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, РНБОУ), так і різноманітних інтернет-ЗМІ [228, с. 215]. 

Під час гібридної війни вчиняються кібердиверсії, діють кібердиверсійні 

групи. 
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Відповідно до ст. 113 КК України, диверсія – вчинення з метою ослаблення 

держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення 

людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на 

зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське 

чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих 

на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій 

чи епіфітотій [347]. В свою чергу О. Д. Довгань, під  кібердиверсією пропонує 

розуміти суспільно небезпечні діяння у кіберпросторі, наслідки яких можуть 

призвести до масового знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи 

іншої шкоди їхньому здоров’ю, зруйнування або пошкодження стратегічних 

об’єктів шляхом втручання у роботу інформаційних систем [221]. Тож, 

кібердіверсія – це злочинні атаки, під час яких викорисовуються надсучасні 

інформаційно-телекомунікаційні інструменти, і, які можуть призвести до 

великих  економічних збитків фінансових інститутів, порушення роботи об’єктів 

критичної інфраструктури, розшатування політичного становища в країні, 

шкоди здоров’ю населення (смерті). 

До факторів, що сприяли певним чином у формуванні в Україні 

несприятливого середовища для проведення кібератак РФ, можна віднести 

наступні: 

- використання переважною більшістю українських державних організацій 

неліцензійного програмного забезпечення, що знизило їхню захищеність; 

- використання неліцензійного антивірусного забезпечення або 

програмних продуктів російського походження; 

- низький рівень безпеки внутрішніх інформаційно-комунікаційних мереж 

на підприємствах та в організаціях, що належать до об’єктів критичної 

інфраструктури. 

Таким чином, сучасний стан розвитку суспільних відносин у кіберпросторі 

для України характеризується низкою як загальноцивілізаційних ознак, 

характерних інформаційному суспільству, так і певними особливостями, що є 

результатом гібридної агресії на територію України. Дуалізм зазначеної 
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характеристики кіберпростору для вітчизняних користувачів інформаційно-

телекомунікаційними системами, перш за все, притаманний безпековій 

складовій інформаційних суспільних відносин. Кібербезпека України умовно 

розглядається у двох площинах: технологічний прогрес не лише сприяє 

стрімкому розвиткові інформаційних комунікацій та послуг, а й формує свої 

специфічні загрози – кіберзагрози, що є надбанням усього глобального людства 

та певним чином невідворотною кармою сучасного інформаційного суспільства; 

з іншого боку, Україна у стані війни, яка характеризується агресивними 

нападами не лише у воєнній сфері, інша складова агресії проти України, можливо 

навіть попереду всього іншого, базується на сучасних інформаційних 

технологіях і гібридизує усталені конвенційні канони війни.  

Гібридна війна значно посилює вплив кіберзагроз на українське 

суспільство та на фоні глобальних тенденцій загрози у кіберпросторі актуалізує 

небезпеку від цілеспрямованих кібератак як інструменту агресії проти нашої 

держави. Зазначене, перш за все, потребує адекватного розуміння проблеми 

кіберзагроз в умовах гібридної війни, що виходить за межі традиційного 

сприйняття глобальних безпекових тенденцій та акцентує увагу на кіберзагрозах, 

що є цілеспрямованою агресією у кіберпросторі та порушує права і свободи 

громадян України, інтереси українського суспільства та держави Україна.   

 

 

1.2. Методологічні та безпекознавчі засади пізнання кібербезпеки 

 

Характеризуючи концептуальні підходи до розуміння феномену 

«кібербезпека», вітчизняні й зарубіжні вчені надзвичайно ґрунтовно та всебічно 

визначають предмет наукового пошуку та формують відповідну методологічну 

базу.  

Стан кібербезпеки сьогодні привертає увагу вчених самого широкого 

спектру гуманітарного та технічного напрямів.  Міждисциплінарний характер 
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кібербезпеки як проблеми, так і предмета наукового пізнання зумовлює 

залежність від неї значного спектру та сегментів суспільних відносин.  

Зазначене зумовило предметну сферу, певним чином споріднену з 

достатньо широким спектром соціально-гуманітарних досліджень 

трансформації явищ соціальної, правової й державної дійсності, які перебувають 

під значним впливом тенденцій стрімкого інформаційного розвитку, а отже, у 

прямій залежності від інформаційної безпеки [635, с. 7]. 

Інформаційний та кіберпростори займають значне місце в економічному та 

соціальному розвитку країн світу [89]. В Україні існує ціла низка проблем 

вразливості інформаційної сфери відносно стороннього кібервпливу. 

Протистояти фізичному руйнуванню технічних засобів, порушенню 

функціонування об’єктів нападу та протиправній діяльності соціальних 

інженерів з дня на день стає все важче через недостатнє кадрове забезпечення 

відповідними фахівцями у сфері інформаційної та кібербезпеки. Необхідним є 

створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави [119].  

Проблема безпеки взагалі, інформаційної й кібербезпеки, зокрема, 

останніми десятиліттями є надзвичайно актуальною й поширюється настільки 

швидко, що певним чином неможливо зосередитись на сутності нового явища та 

межах його використання у контексті правового забезпечення. Тому виникає 

необхідність конкретизувати та більш глибоко розкрити сутність розуміння 

проблеми кібербезпеки через ретроспективний аналіз інформаційної безпеки до 

сучасних безпекознавчих засад кібербезпеки на основі надбань найбільш 

відомих представників наукової думки у цій сфері. Разом з тим, напрацювання у 

сфері інформаційної безпеки нададуть можливість більш результативнішого та 

дієвого аналізу  кібербезпеки, що, у свою чергу, згенерує масив знань для 

формування обґрунтованої та ефективної державної політики щодо протидії 

кіберзагрозам. 

Визначення підходів щодо формування філософських засад безпеки 

пов’язується з епохою Відродження. Людино центристський підхід, на якому 
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базувалася думка мислителів того часу, зосереджував увагу на духовному житті 

людини та звільненні її від соціальної несправедливості. Удосконалення зброї, 

створення численних армій і воєнних коаліцій, багаторічні війни, що 

продовжували «роздирати» європейські країни, змусили мислителів епохи 

Відродження задуматися над проблемою безпечних стосунків між державами і 

шукати шляхи їх нормалізації, зокрема, через обмін інформацією з проблем 

безпеки [83, с. 20]. 

Розпочинаючи з XVII ст. з’являються підходи щодо правового 

врегулювання міжнародних відносин. Одним із засновників теорії природного 

права й науки міжнародного права був голландський мислитель Гроцій Гуго де 

Гроот. Його трактат «Про право війни і миру» присвячений, насамперед, 

проблемам міжнародного права. Гроцій Г. пропонував заснувати орган для 

розв’язування суперечок між державами, який би мав ефективні (у тому числі 

інформаційні) засоби примусу [194, с. 145-147].  

У XVII ст., коли завершується становлення більшості національних держав 

Європи, окреслився етап обґрунтування ідеї «вічного миру», зокрема, у працях 

«Політичний заповіт» Рішельє А.-Ж., «Досліди» Бекона Ф. та інших. [83, с. 21] 

Певне наукове бачення щодо розуміння та напрямів забезпечення 

національної безпеки, її інформаційної складової, що за своєю суттю відповідає 

сучасним підходам, займало місце у поглядах мислителів Гоббса Т. та Канта Е. 

Як справедливо зазначає український дослідник проблем безпеки Дзьобань О., 

погляди Гоббса Т. й Канта Е. на сутність досліджуваної проблеми найбільш 

характерні в цьому контексті. Розуміючи під природним станом стан беззаконня 

й наявності у кожного права на все, Еммануїл Кант та Томас Гоббс зауважують 

на необхідності встановлення громадянського устрою, в якому забезпечувалася 

б безпека індивіда [212, с. 81].  

Як зазначає Березовська І.Р., незважаючи на принципові розбіжності у 

поглядах обох філософів на процесуальні аспекти досягнення безпечного стану, 

ці теорії збігаються у тому, що споконвічно притаманна індивідам повна свобода 

ними (теоріями) обмежується заради безпеки в усіх аспектах її розуміння, але 
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безпека дає змогу цю волю здійснити. Судження цих мислителів стосовно кола 

проблем безпеки продовжують виконувати значущу роль в усвідомленні того, де 

ми знаходимося і куди маємо рухатися у пошуку правильного шляху до 

майбутнього безпечного існування. В сучасних умовах пошуку оптимальних 

варіантів стосовно вирішення проблеми забезпечення безпеки індивідів, 

суспільств, держав та їх союзів органічне поєднання раціональних зерен обох 

наведених теорій, безумовно, сприятиме відшуканню того оптимального стану й 

способу забезпечення інформаційної та кібербезпеки, який буде прийнятним для 

різних суспільних утворень у теперішньому багатополюсному світі [83, с. 22]. 

Їх фундаментальні ідеї щодо основних підходів в реалізації безпечного 

стану життєдіяльності людини, суспільства та держави, щодо елементів 

забезпечення миру й безпеки, без сумніву, є достатньо актуальними в сучасних 

умовах процесу активної розбудови світового співтовариства щодо 

превалювання, еталонного визнання й певної змістовної стандартизації ідей 

доктрини права, свободи та рівності.  

З-поміж іншого, філософська й політична активність Дж. Локка 

відображала погляди щодо безпеки у ранньому Просвітництві. А розробку 

філософських проблем безпеки через релігійно-етичне розуміння проблеми миру 

здійснювали в цю ж епоху Вольтер Ф., Дідро Д. Гоббсівську точку зору 

підтримував Руссо Ж.-Ж. [646, с. 160]. 

Чимало цікавих ідей щодо вирішення проблем безпеки запропонували 

соціалісти-утопісти Клод Анрі де Ревруа Сен-Сімон, Шарль Фур’є і Роберт Оуен. 

Зокрема, Оуен Р. вважав, що забезпечити якісно новий безпечний стан – 

вселюдську гармонію – може лише належним чином організоване виховання 

людей на основі ефективного використання інформаційних аспектів виховного 

процесу. Учений підкреслював, що тільки звільнення народів від 

приватновласницької кабали і об’єднання їх в один союз зупинить насильство й 

уможливить забезпечення безпеки [460, с. 81]. 

Питання безпеки особливої актуальності набувають у другій половині XX 

сторіччя, у зв’язку із поширенням ядерного озброєння й розумінням глобальної 
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загрози масового знищення. Узагальнюючи філософські ідеї мислителів XX 

сторіччя щодо безпеки та її інформаційної (кібер) складової, перш за все, 

необхідно виділити Арона Р., Бергсона А., Кінга М., Рассела Б., Шардена П., 

Тойнбі А., Швейцера А., Ясперса К. та інших мудреців. Французький філософ 

Анрі Бергсон, поєднуючи інформаційну безпеку з розумінням закритого й 

відкритого суспільств, указував, що насильство й війни є неминучим наслідком 

закритих суспільств і, отже, сумною необхідністю епохи [82, с. 103]. 

Концептуальні підходи до розгляду проблеми інформаційної безпеки 

пропонував один із провідних представників німецького екзистенціалізму Карл 

Ясперс. Екзистенційна філософія Ясперса у цьому розрізі ґрунтується на 

розумінні безпеки людини, яка (безпека) безпосередньо поєднується з 

інформацією про світ [666, с. 39-40]. 

Філософію ненасильства впродовж усього життя сповідував видатний 

американський мислитель і громадський діяч Мартін Лютер Кінг. У праці «Шлях 

до свободи» він сформулював шість основних принципів ненасильства, кожен із 

яких безпосередньо чи опосередковано містить інформаційний аспект [286, 

с. 66]. 

Світові глобалізаційні процеси й розвиток інформаційного суспільства 

значним чином обумовлюють та не можуть залишити осторонь увагу сучасних 

науковців та дослідників щодо проблем інформаційної та кібербезпеки. 

Очевидним також є те, що сучасні методологічні засади філософського 

осмислення феномена кібербезпеки не можуть не враховувати надбання 

історико-філософської спадщини, що і закладає методологічні засади 

сприйняття та подальшого дослідження проблематики кібербезпеки в умовах 

швидко плинного світу. Зокрема, цільовим проблемам інформаційної безпеки 

присвячено праці вітчизняних науковців: Брижко В., Задорожної Л., 

Гавловського В., Гуцалюка М., Калюжного Р., Марущака А., Цимбалюка В., 

Шамрая В., Швеця М., Шкарупи В., Яцишина Ю. та інших вчених.  

Поряд з тим, багатогалузевий характер прояву інформаційного середовища 

і відповідно розгалуженість напрямів забезпечення інформаційної (кібер) 
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безпеки, спрямували науковий пошук за межі юридичних наук. Так, 

філософськими та соціологічними аспектами забезпечення інформаційної 

безпеки, у контексті осмислення соціокультурного феномену, проблем безпеки 

соціуму загалом, сучасних суспільних перетворень, а також соціального 

конфлікту, займалися Артамонова Я.С., Архипова Є.О., Атаманов Г.А., 

Захаров М.Ю., Триняк В.Ю., Циденова О.М., Шемякін В.П. [53; 56; 57; 256; 647; 

677] та інші.   

Особливості забезпечення інформаційної безпеки у системі політичних і 

політико-правових відносин щодо визначення державно-правової політики 

забезпечення інформаційної безпеки в умовах соціальних трансформацій 

знайшли своє відображення у дослідженнях широкої низки науковців, серед 

яких: Богданова М.О., Борисов О.Ю., Бусленко М.І., 

Залєвська І.І., Козубський В.О., Конах В.К., Левін О.О., Ніколаєв О.О., 

Пеньков І.О., Судоргін О.А. [44; 102; 105; 169; 239; 252; 292; 302; 306; 325; 361; 

429; 466; 468; 615; 648] та інші.  

Розбудова правової держави активізувала дослідження і щодо охорони 

прав і свобод людини та громадянина, забезпечення законності та правопорядку, 

у сфері державної діяльності, з яких варто виділити дослідження 

Горінецького Й.І. [183], Дяконова В.В. [233], Загідуліна Р.І. [250], Карпової Н.А. 

[279], Новікова Д.С. [433], Онопенка П.В. [452], Пожарського Д.В. [477], 

Солоненка О.М. [594], Терьохіна Д.В. [631] та інших.  

У свою чергу, державно-правове забезпечення інформаційної безпеки в 

умовах розвитку інформаційного суспільства вивчали Арістова І.В. [51; 50], 

Васеніна А.М. [130] та Нікодімов І.Ю. [428], Стадник Р.І. [52]. 

А безпесередньо кіберфункцію держави обстоював та досліджував 

Діордіца І.В., який системно охарактеризував засади формування кіберфункції 

держави, сформулював її зміст та мету. Ним встановлено чинники формування 

кіберфункції держави: віртуалізація та цифровізація сучасного світу; 

перенесення більшості державних функцій у кібер простір; зародження 

формування та розвиток окремих національних інтересів безпосередньо в 
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кіберпросторі; залежність ефективного функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури та інформаційної інфраструктури від рівня кібербезпеки; 

необхідність формування кібербезпекової культури як засади формування 

сучасної людини; формування інфраструктури електронних комунікацій [416, 

с. 412]. 

Загалом, теоретико-правове осмислення функції сучасної держави щодо 

забезпечення кібербезпеки характеризується двома напрямами розвитку: 

1) теоретико-правові аспекти розуміння функцій держави та особливостей 

їх трансформації в сучасних умовах; 

2) проблематика інформаційної та безпесередньо кібербезпеки в межах 

теоретико-правових, галузевих і прикладних правових, спеціально-правових та 

інших соціально-гуманітарних наук [635, с. 7]. 

Перший напрям формує сферу наукових досліджень із досить сталими 

традиціями, яка, поряд із цим, характеризується певним плюралізмом авторських 

підходів. До другої складової належать наукові розробки, спрямовані на 

дослідження нових, динамічних суспільних процесів, пов’язаних із безпечним 

існуванням людини, суспільства й держави в інформаційному та кіберпросторі, 

які в умовах стрімкого розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій 

отримали надзвичайну актуальність [635, с. 7-8]. 

Поряд з тим, важливою джерельною базою забезпечення кібербезпеки є 

наукові дослідження безпосередньо у сфері інформаційної безпеки, з 

конкретизацією на кібербезпеку, що переважно розглядається як загальне та 

конкретне. У період глобального розвитку інформаційного суспільства 

кібербезпека набуває все більшого значення, що зумовлює обгрунтування 

адекватної правової та безпекової систем на рівні державної політики.  

Діяльність сучасної держави щодо забезпечення кібербезпеки зумовлює 

надзвичайну актуальність і значущість її осмислення з позиції правової науки. 

Але, враховуючи комплексний  та міждисциплінарний характер, важливим є 

поєднання наукових знань різних наукових напрямів та сфер, що забезпечить 

загальну цілісність безпекознавчих досліджень.  
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Безпекознавчі дослідження мали свій початок з розвитку поняття 

«інформаційна безпека» й «кібербезпека» та в межах дослідження сфери 

національної безпеки. Зазначене і сформувало поширений сьогодні підхід, за 

яким інформаційна безпека та кібербезпека розглядаються як важливі складова 

національної безпеки. На основі визначеної концепції їх осмислення 

здійснювали Арістова І.В., Архипов О.Є., Баранов О.А., Безкоровайний М.М., 

Березовська І.Р., Бєляков К.І., Бірюков Д.С., Брижко В.М., 

Бутузов В.М.,  Бухарєв В.В., Галинська К.Ю., Бутузов В.М., Горбулін В.П., 

Данільян О.Г., Діордіца І.В., Довгань О.Д., Доронін І.М., Дубов Д.В., Заярний 

О.А., Дзьобань О.П., Іващенко Г.В., Користін О.Є., Кормич Б.А., Лісовська 

Ю.П., Леонідов О.О, Логінов О.В., Марущак А.І., Новицький Г.В., Панов М.І., 

Пилипчук В.Г., Полевий В.І., Тихомиров О.О., Хахановський В.Г., Цимбалюк 

В.С., Швець М.Я., Шеломенцев В.П. та інші вчені [89; 69; 111; 122; 182; 196; 270; 

547; 338; 399; 478; 670; 691; 703; 704; 603].  

Науковий пошук щодо забезпечення кібербезпеки як окремо, так і у 

сукупності з інформаційною безпекою, є постійно зростаючим та 

характеризується кількома специфічними напрямами.  

З огляду на предмет дослідження, особливий інтерес нами зосереджено на 

адміністративно-правовому забезпеченні, що є одним із найпоширеніших 

напрямів. Предмет дослідження цієї сукупності включає питання запровадження 

адміністративно-правового механізму забезпечення кібербезпеки, розвитку 

інформаційного суспільства, захисту інформаційних ресурсів та персональних 

даних, забезпечення інформатизації, адміністративно-правове регулювання 

суспільних відносин щодо поширення комп’ютерних програм, права громадян 

на інформацію, інформаційного забезпечення діяльності державних органів, 

адміністративно-правових форм, засобів і методів забезпечення кібербезпеки 

[49; 83; 90; 110; 118; 275; 337; 342; 344; 352; 377; 397; 398; 400; 434; 450; 480; 595; 

596; 614; 616; 622].  

Інший напрям стосується кримінально-правових, кримінологічних та 

криміналістичних досліджень, що зумовлюється надзвичайним науковим 
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інтересом протидії кіберзлочинності, компютерномк піратству, хакерству, 

фішингу, кібертероризму тощо [24; 280; 343; 454; 562; 565].  

І вже зовсім специфічні питання, пов’язані з протидією кіберзагрозам, 

також набули великої актуальності та перебувають у центрі суспільної уваги. 

Вагомий науковий внесок вказаної проблеми в зазначеній сфері зробили відомі 

вчені: Баранов О.А., Семенов В.М., Гиркін О.О., Безкоровайний М.М., 

Бутузов В.М., Користін О.Є., Никифорчук Д.Й., Орлов Ю.Ю., Оніщенко Ю.М., 

Татузов А.Л., Черноног О.О. та інші науковці.  

У контексті забезпечення інформаційної та кібербезпеки в Україні набули 

великої актуальності та перебувають у центрі суспільної уваги питання, 

пов’язані з протидією гібридним загрозам. В останні роки у багатьох наукових 

роботах значна увага приділяється саме окремим проблемам протидії гібридним 

загрозам в України. Зокрема питання, пов’язані з розробкою напрямів щодо 

протидії гібридним загрозам ставали предметом досліджень багатьох відомих 

учених: Арзуманяна Р., Гбур З., Користіна О., Магди Є., Мальського М., 

Мартинюка В., Предборського В., Руснака І. Свиридюк Н. та інших [47; 165; 298, 

с. 70; 811, с. 165; 386; 396]. 

Окремої уваги потребують складові методології дослідження 

адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки, що визначаються як 

унікальними властивостями предмету дослідження у правовому та соціальному 

контекстах, так і теоретико-правовою формою його осмислення й відображення, 

світоглядними, філософськими й наукознавчими підвалинами науки ХХІ 

сторіччя, новітньою науковою картиною світу права, тенденціями його розвитку 

тощо [633, с. 248-249]. Щоправда, мають місце різні підходи щодо структури 

методології дослідження в системі юридичних наук [30; 246; 277; 304; 305; 339; 

382; 551; 556; 621].  

Таким чином, ґенеза наукової думки щодо  забезпечення кібербезпеки, 

інформаційної безпеки та безпеки, загалом, у межах адміністративно-правового 

дослідження дозволяє виділити, перш за все, методологічні засади на базі 
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загальнотеоретичних підходів: світоглядних, філософських, наукознавчих, 

соціологічних тощо: 

− сучасні світоглядні підходи, що сформувалися в епоху розвитку 

інформаційного суспільства [36; 75; 79; 237; 267; 268; 272; 281; 353; 431; 645; 

679; 685; 693; 694], базуються на ключових ідеях майбутнього розвитку людства 

– інформатизації та комп’ютеризації суспільства, що об’єктивно приходить на 

зміну матеріальному виробництву, а також на ідеї глобалізації інформаційного 

суспільства тощо [147; 148; 149; 150; 151; 203; 204; 205; 206]; 

− філософські засади знайшли своє осмислення впродовж довгого 

історичного розвитку філософської думки, та з-поміж загалу, заслуговують на 

увагу філософські підходи, розроблені в працях Хабермаса Ю. [642; 714], 

Гадамера Г.-Г. [86; 231; 641], Гайдеггера М. [240; 251; 317; 362; 364; 647] та 

інших філософів; 

− наукознавчі засади сформовані у контексті інтеграції об’єктивного й 

суб’єктивного в осмисленні реалій кібербезпеки, міждисциплінарності і 

проблемності дослідження, спрямованості на усвідомлення процесів 

глобалізації, регіоналізації, конвергенції сучасного інформаційного та правового 

просторів [146], а також специфічної наукова картина світу як єдності і 

диференціації матеріального та віртуального [268]; 

− соціологічні засади сформовані у контексті концептуалізації 

постіндустріального, інформаційного та громадянського суспільства, із 

врахуванням теорії глобалізації й катастроф, які закладають основні теоретичні 

орієнтири дослідження проблем забезпечення кібербезпеки як складного, 

багатовимірного та універсального соціального феномену, на основі взаємодії 

державних і недержавних інституцій, правового та іншого соціального 

регулювання. 

Узагальнюючи підходи та напрями щодо формування методологічних 

засад дослідження феномену кібербезпеки, спираючись, звісно, на, певним 

чином, родові зв’язки з інформаційною безпекою, зазначимо, що розгалуженість 

безпекознавчих наукових досліджень, міждисциплінарні зв’язки, актуальність та 
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інтенсивність тощо, формують надзвичайно важливий аспект методологічного 

базису – комплексність, багатогранність та соціальну всеосяжність забезпечення 

кібербезпеки. Розвиток інформаційного простору та інформаційно-

телекомунікаційних технологій, їх вплив на реальність, різноманітність 

інформаційних явищ та процесів, що є, перш за все, своєрідними й особливими 

за своєю природою, все ж потребують універсального та комплексного підходу, 

оскільки взаємопов’язані з різноманітними сферами суспільних відносин.  

У системі правових досліджень варто виділити особливий напрям 

наукового пошуку щодо забезпечення кібербезпеки. Саме на рівні теоретико-

правових досліджень можливим є формування цілісного бачення щодо 

вирішення зазначених безпекових проблем. До завдань таких досліджень 

входять правове осмислення інформаційної та кібербезпеки як явищ загалом та 

кожної їх складової зокрема, визначення шляхів правового впливу на безпеку та 

особливості правових форм її забезпечення, з’ясування взаємозв’язку 

інформаційної та кібербезпеки, а також з іншими правовими явищами, 

вироблення концептуальних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, 

у тому числі нормативно-правових актів, що визначають фундаментальні основи 

державної політики забезпечення кібербезпеки тощо [635, с. 13]. 

Сучасні інформаційні технології, локальні та глобальні комп’ютерні 

мережі надають можливість доступу до великої кількості інформації не лише  

органам державної влади, але й пересічним громадянам. Разом з тим, щоденне 

збільшення обсягів даних та інформації, які обробляються, спонукає до 

необхідності їх захисту від протизаконних посягань, що, у свою чергу, ставить 

першочерговим завданням перед правоохоронними органами ефективно та 

професійно діяти щодо забезпечення кібербезпеки. У даному напрямі 

надзвичайно важливо розуміти загрози кіберпростору, серед яких центральне 

місце посідає кіберзлочинність, і дослідження яких здійснюють провідні світові 

експерти та міжнародні організації [807; 172; 771].  

Загалом в Україні термін «кібербезпека кіберпростору» з’явився зовсім 

нещодавно, хоча питання усвідомлення небезпеки кіберзлочинності ставилося 
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вже тоді, коли наша держава приєдналася до міжнародної «Конвенції про 

кіберзлочинність». Але термінологічне визначення понять у даній сфері 

викликало суперечність не лише серед науковців, але й серед практиків. Багато 

хто з фахівців у термін «інформаційна безпека» та «кібербезпека» вкладає дуже 

схоже трактування [3; 8; 13] та формально відрізняють додаванням понять 

«кіберпростір», як об’єкту захисту, «кіберзагроз» тощо. Кібербезпека 

розглядається як безпека специфічного виду інформації – управлінської 

інформації [592]. Приставка «кібер» виділяє «клас кіберсистем, які 

використовуються для вирішення задач управлінського характеру». «В 

кіберсистемах на перше місце виділяється вимоги неперервності й стійкості 

управління. А ці вимоги можуть бути виконані лише при умові забезпечення 

доступності, цілісності та конфіденційності вхідної інформації [55]». Для 

остаточного розуміння цих термінів ще потрібні додаткові дослідження.   

На сьогодні актуальною є класифікація кіберзагроз, яка наведена за 

результатами досліджень «ENISA Threat Landscape 2013» у Річному звіті Cisco 

щодо безпеки за 2014 р. [172; 771]: «Drive-By» експлойти; хробаки 

(worms)/трояни; ін’єкція коду; kits: exploit kits; ботнет; відмова в обслуговуванні 

(denial-of-service (DoS) атака); фішинг і фармінг; компрометація конфіденційної 

інформації; roguaware (шахрайське програмне забезпечення)/scareware 

(псевдоантивірусні програми); спам; цільові атаки; фізична 

крадіжка/втрата/пошкодження; крадіжка особистих даних (Identity Theft); abuse 

of informatioN leakage (зловживання витоком інформації); search engine poisoning 

(отруєння пошукових систем); система доменних імен DomaiN Name system 

(DNS); rogue certificates (підробні сертифікати). 

Під кіберзагрозою розуміють дестабілізуючий фактор 

(чинник) негативного впливу на об’єкт безпеки, що здійснюється шляхом 

використання технологічних можливостей кіберпростору. До кіберзагроз 

відносяться загрози порушення конфіденційності, цілісності, авторства, 

спостережності та доступності інформації, також загрози деструктивних 
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інформаційно-психологічних впливів на свідомість, психологічний та психічний 

стан людини [411, с. 43]. 

А отже, кіберзагрози є сукупністю умов та факторів, що створюють 

небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства, держави в 

кіберпросторі. Реалізація загроз свідчить про неефективність функціонування 

системи управління всією національною безпекою, і навпаки [577, с. 235].  

Закон України «Про національну безпеку України» під загрозами 

національній безпеці визначає явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють 

чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію 

національних інтересів та збереження національних цінностей України [508]. 

Відповідно норм п. 3.7 Стратегії національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 26 травня 2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України»» 

від 26 травня 2015 р. [529] загрозами кібербезпеці визначено: 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. 

Цікавим вбачається перелік загроз кібербезпеці, який визначено 

Стратегією забезпечення кібербезпеки України [525], які актуалізуються через 

дію таких чинників, зокрема, як: 

невідповідність інфраструктури електронних комунікацій держави, рівня 

її розвитку та захищеності сучасним вимогам; 

недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури, державних 

електронних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, від кіберзагроз; 

безсистемність заходів кіберзахисту критичної інфраструктури; 

недостатній розвиток організаційно-технічної інфраструктури 

забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту критичної інфраструктури та 

державних електронних інформаційних ресурсів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w142
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w144
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недостатня ефективність суб’єктів сектору безпеки і оборони України у 

протидії кіберзагрозам воєнного, кримінального, терористичного та іншого 

характеру; 

недостатній рівень координації, взаємодії та інформаційного обміну між 

суб’єктами забезпечення кібербезпеки [524].   

Зокрема, нормами Указу Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про 

Стратегічний оборонний бюлетень України»» на основі проведеної в рамках 

комплексного огляду сектору безпеки і оборони оцінки стану воєнної безпеки 

держави, а також набутого досвіду участі Збройних Сил України у 

антитерористичній операції визначено низку проблем функціонування сил 

оборони в умовах існуючих та потенційних загроз, серед яких визначено 

неспроможність ефективно реагувати на зростаючу кількість та 

потужність кібератак та протистояти кіберзлочинності [524].  

У свою чергу проблемам кіберзлочинності приділено багато уваги 

вітчизняними та зарубіжними вченими такими, як: Баранов О.А., Бабакін В.М., 

Безкоровайний М.М., Біленчук П.Д., Голубєв В.О., Грайворонський М.В., 

Користін О.Є., Лєнков О.С., Мельник С.В., Орлов О.В., Оніщенко Ю.М., 

Татузов А.Л., Тонконогий А.В., Тихомиров О.О., Чекунов І.Г., Черноног О.О., 

Щетилов О.Б. та інших науковців. Заслуговують на увагу дослідження 

вітчизняних вчених щодо питання протидії гібридним загрозам, зокрема, 

інформаційним та кіберзагрозам, які достатньо широко та комплексно 

охоплюють проблеми національної безпеки [298; 811]. Разом з тим, наукові праці 

містять різні підходи та погляди на досліджувану тематику, що звичайно є 

позитивним моментом для розвитку науки, але не зовсім зрозумілим для 

здійснення практичної діяльності, зокрема в аспекті адміністративно-правового 

регулювання забезпечення та організації кібербезпеки в Україні, а також у 

частині формування понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки. 

Поняття «кіберзлочин» з’явилося досить недавно завдяки сполученню 

двох слів: «кібер» і «злочин» [59]. Термін «кібер» має на увазі поняття 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w146
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016?find=1&text=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80#w13
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кіберпростору (у літературі частіше зустрічаються терміни «віртуальний 

простір», «віртуальний світ») та інформаційний простір, що моделюється за 

допомогою комп’ютера. Використання поняття «кіберзлочинність» було 

зафіксовано ще у 60-ті роки ХХ ст. у зарубіжній пресі стосовно злочинів, скоєних 

з використанням ЕОМ. Однак, прив’язка поняття «кіберзлочинність» тільки до 

сфери функціонування ЕОМ істотно збіднює дану дефініцію і не дозволяє 

оцінювати кіберзлочини як правопорушення, учинені з використанням, 

наприклад, мобільних засобів зв’язку, що зокрема, виражаються в формі 

розповсюдження дитячої порнографії по мобільному зв’язку і шахрайства з 

оплатою послуг зв’язку. Ми поділяємо думку Щетилова О.Б., який уважає, що 

кіберзлочини включають в себе «не тільки діяння, учинені в глобальній мережі 

Інтернет, а й в інформаційно-телекомунікаційній сфері, де інформація, 

інформаційні ресурси, техніка можуть виступати предметом злочинних 

посягань, середовищем, в якій скоєно правопорушення, і засобом або знаряддям 

злочину» [699]. На нашу думку, такий підхід є більш вдалим, оскільки він 

відповідає суті кіберпростору, утвореного на базі всіх можливих (локальних, 

глобальних) ІТМ, мережу Інтернет серед яких просто є переважною. 

У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

під кіберзлочином (комп’ютерним злочином) розуміється 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 [512].  

Заслуговує на увагу думка Бабакіна В.М., який зазначає, що поняття 

«кіберзлочину» є поки незвичним для правоохоронних органів, проте злочинні 

дії, в яких використовується глобальна комп’ютерна мережа Internet, містять в 

собі велику суспільну небезпеку. Автор наголошує, що транснаціональний 

характер злочинності з використанням комп’ютерної мережі дає підстави 

вважати, що розробка спільної політики по основних питаннях повинна бути 

частиною будь-якої стратегії боротьби з кіберзлочинністю. Також певною мірою 
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чинником, що сприяє зростанню цього нового виду злочинів, можна вважати 

відсутність належної взаємодії національних правоохоронних органів у 

питаннях попередження та розслідування таких видів злочинів [59]. 

Ураховуючи складність реальних проблем щодо боротьби з 

кіберзлочинністю на національному і міждержавному рівні однією з перших 

міжнародних угод з юридичних і процедурних аспектів розслідування 

кіберзлочинів стало прийняття Радою Європи 23 листопада 2001 р. Конвенції 

Ради Європи про кіберзлочинність  (далі – Конвенція про 

кіберзлочинність) [328]. Варто зазначити, що нормами Конвенція про 

кіберзлочинність передбачено координацію дій на національному та 

міждержавному рівнях щодо припинення несанкціонованого втручання в роботу 

комп’ютерних систем, незаконного перехоплення даних і втручання в 

комп’ютерні системи. Зокрема, важливим є те, що, на сьогодні на структурі 

зазначеного документа ґрунтується найбільш поширена класифікація 

кіберзлочинів, яка є «еталоном» для наявних міжнародних та регіональних 

нормативно-правових актів, а також наукової практики. Відповідно 

кіберзлочини поділено на п’ять груп: 

1) кіберзлочини проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем, такі як незаконний доступ, незаконне 

перехоплення, втручання в дані, втручання в систему; 

2) кіберзлочини, пов’язані з використанням комп’ютера, як засобу скоєння 

злочинів – а саме, як засіб маніпуляцій з інформацією (наприклад, комп’ютерне 

шахрайство та комп’ютерне підроблення); 

3) кіберзлочини, пов’язані з контентом (змістом даних), тобто з вмістом 

даних, розміщених в комп’ютерних мережах (наприклад, кіберзлочини, 

пов’язані з дитячою порнографією); 

4) злочини, пов’язані з порушенням авторського права і суміжних прав, 

при цьому встановлення таких правопорушень віднесено документом до 

компетенції національних законодавств держав; 
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5) кіберзлочини як акти расизму та ксенофобії, вчинені за допомогою 

комп’ютерних мереж, входять до п’ятої групи кіберзлочинів зафіксовано в 

окремому протоколі [27, с. 4-5]. 

Варто звернути увагу на те, що деякі кіберзлочини нормами Конвенції про 

кіберзлочинність не виділено в окремі групи. В наукових колах ведуться дискусії 

щодо даних кіберзлочинів, які до цього часу викликають суперечки щодо 

необхідності гармонізації законодавства на міжнародному рівні з точки зору 

техніки їх криміналізації. Це «кібертероризм» та використання кіберпростору в 

терористичних цілях. Державами та міжнародними організаціями вживаються 

зусилля щодо боротьби з терористичними організаціями, які використовують 

кіберпростір. Як приклад, можна навести  проект Clean IT, який існує на рівні 

Європейського Союзу та метою якого є боротьба з кібертероризмом. Але, у 

зв’язку з відсутність узгодженого визначення тероризму на міжнародному рівні, 

у даному напрямі ускладняється, хоча і не заважає, боротьба з кібертероризмом. 

Тому, нагальною та необхідною для всього міжнародного співтовариства є  

криміналізація кібертероризму як явища. 

Не можна поза увагою залишити ще одну категорію кіберзлочинів, а саме 

– крадіжка, передача і використання персональних даних з метою вчинення 

злочинів (identity theft), яка, хоча і не включена окремо в Конвенцію про 

кіберзлочинність, але отримала поширення після прийняття міжнадордного 

документа. Деякі країни виділяють ці злочини в окрему категорію, інші 

вважають, що дані діяння підпадають під кілька статей кримінального 

законодавства [59, с. 33], що, у свою чергу, спонукає до виділення даного 

злочину в окрему групу та гармонізації міжнародного законодавства у цій сфері. 

7 вересня 2005 року Україною ратифікована Конвенція про 

кіберзлочинність, нормами якої передбачено поділ кіберзлочинів на категорії, а 

саме: 

правопорушення проти конфіденційності, цілісності і доступності 

комп’ютерних систем;   

правопорушення, пов’язані з комп’ютерами;  
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правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією; правопорушення, 

пов’язані з порушенням авторських прав [68, с. 136]. 

Таким чином, вважається за доцільне вживати саме термін «кіберзлочини». 

На сьогодні викликає занепокоєння зростання масштабів як традиційного 

картингу (вид шахрайства, пов’язаний із використанням платіжних карток або 

їхніх реквізитів.), так і більш складних кіберзлочинів. Крім того, й досі значними 

за обсягами та збитками залишаються такі злочини, як поширення порнографії, 

порушення авторських прав [190]. За останні роки в мережі все частіше 

з’являються сайти, основною функцією яких є негласний доступ особистої 

інформації їх відвідувачів: номери платіжно-розрахункових карт і PIN-коди до 

них; логіни і паролі; адресна книга; історія відвідувань і закладки у браузері; 

нещодавно збережені документи тощо [456]. 

Фахівці, які досліджують питання кібербезпеки, до кіберзагроз також 

відносять: таргетовані атаки (Advanced Persistent Threat); кібертероризм (вплив 

на системи керування); кібервійни; хактивізм; зловживання у соціальних 

мережах (вплив на суспільство); атаки на банківські системи (викрадення 

грошей); атаки на електронний уряд; апаратні закладки у мікросхемах і 

прошивках комп’ютерного і мережного обладнання [680]. 

У даному аспекті уявляється корисним звернення до канадської Стратегії 

забезпечення кібербезпеки. У Стратегії акцентується увага на тому, що рівень 

кібербезпеки має бути визначено в залежності від шкоди, яку може бути завдано 

кібератакою, а  кібератаки, безпосередньо, включають ненавмисний або 

несанкціонований доступ, використання, маніпуляції, переривання або 

знищення (через електронні засоби) електронної інформації та/або електронної 

та фізичної інфраструктури, що використовується для обробки, зв’язку, та/або 

баз даних [736]. Як приклад, наведемо, виявлену програму у 2009-2010 рр. 

Stuxnet. Stuxnet розроблена великою і добре скоординованою групою 

кіберзлочинців, яка була направлена на атаки та для погіршення роботи 

промислового обладнання ядерного об’єкта, а також програма була здатна 

атакувати локальні мережі, не підключені до Інтернету. Згодом було виявлено 
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такі програми з розвідувальними функціями як  DuQu, Flamer, Red Octoder та 

інші [632]. Як було з’ясовано, деякі з масштабних розвідувальних операцій у 

кіберпросторі проводились протягом майже 10 років, їх цілями були США, 

Західна Європа (джерело атак – Китай), Близький Схід (ймовірне джерело – 

США), Росія, Казахстан, Білорусь, Україна (джерело атак невідоме) [172]. 

Крім того, існують програми або окремі функції програм, які приховано 

впроваджуються у комп’ютерну систему та, які протягом тривалого часу 

функціонують у системі, при цьому порушують політику безпеки – програмні 

закладки. Це ще один із видів кіберзагроз, який все частіше зустрічається та 

упроваджується вірусом, троянським конем, черв’яком або безпосередньо 

користувачем-зловмисником. До особливого виду програмних закладок 

відносять так звані руткіти (rootkit), мета яких приховати сліди присутності 

зловмисника чи зловмисної програми у системі. А також програмні закладки 

здійснюють такі функції: перехоплення і передавання інформації (Spyware); 

порушення функціонування систем («логічні бомби»); утиліти віддаленого 

адміністрування (люки, backdoor); несанкціонована робота з мережею (Інтернет-

клікери; проксі-сервера; організація DoS і DdoS атак); психологічний тиск на 

користувача (реклама (Adware); злі жарти і містифікації [546, с. 44]. 

Дослідження у даній сфері дає підстави стверджувати, що правове та 

організаційне забезпечення кібербезпеки тісно пов’язано з проблемами 

нейтралізації негативних інформаційних впливів, протидія яким має 

здійснюватися не тільки на контентному, а й на технологічному рівнях. Одним з 

проявів негативних інформаційних впливів є намагання маніпулювати 

суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної інформації 

або упередженої інформації. 

Окрему групу кіберзагроз становлять порушення в сфері функціонування 

комп’ютерних і телекомунікаційних систем (мереж) у процесі їх експлуатації. У 

сучасних умовах багато важливих систем промислового і оборонного сектора 

економіки, наприклад система управління повітряним сполученням, 

підприємствами енергетичної галузі та електромережі, що працюють на основі 
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ІКТ, становлять потенційні об’єкти ризику по причині уразливості їх для 

вторгнення ззовні. Відсутність ефективного нормативно-правового та 

організаційного забезпечення, прорахунки в їх організації та реалізації, можуть 

призвести до порушення функціонування кіберсистем не тільки окремої особи, 

але й на рівні національної безпеки (порушення роботи соціальних та 

соціотехнічних систем, наприклад, електро-, водо-, газопостачання, систем 

дорожнього транспорту тощо).  

Деякі автори серед проблем кібербезпеки зазначають проблему 

забезпечення інфраструктурної безпеки соціальних та соціотехнічних систем, що 

використовують комп’ютерні системи та телекомунікаційні мережі, або іншими 

словами, проблема, пов’язана з завданням можливого збитку через негативні 

наслідки використання ІКТ [546]. Як приклад можна зазначити кіберзлочини, 

махінації, порушення інформаційного обігу у системах функціонування 

автоматизованих систем «банк-банк», «банк-клієнт», які є сукупністю 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. Наведені приклади свідчать про 

те, що усі можливі види збитку в кіберсфері, які можуть мати місце в результаті 

порушення кібербезпеки, врешті-решт зводяться до збитку, який безпосередньо 

несуть соціальні та соціотехнічні системи. Або для загального випадку можна 

стверджувати, що порушення кібербезпеки призводить до зниження рівня 

захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави. А отже 

однією з цілей забезпечення кібербезпеки є забезпечення стану захищеності 

важливих інтересів людини, суспільства і держави, як важливої складової 

забезпечення національної безпеки.  

Інколи під кібербезпекою розуміють зниження кіберризиків, до яких 

відносять: спрямовані кібератаки, програмні і апаратні закладки в обладнані, 

шпигунів і інформаторів, експлуатацію вразливостей в застарілому обладнання 

тощо [66, с. 32-33]. 

Викликає зацікавленість звіт щодо комп’ютерної безпеки і проблеми 

кіберзлочинів. Звіт складено за даними американського Інституту Комп’ютерної 

Безпеки (Computer Security Insitute)  на підставі дослідження, яке проведено за 
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ініціативи Міжнародної Групи з Комп’ютерних Злочинів (International Computer 

Crime Squads) ФБР США [546, с. 112].  У документі наведено найбільш поширені 

методи атак і порушень, а саме: 

– метод грубої сили (brute-force) – 13,9 %. Підбір паролів, ключів і іншої 

ідентифікаційної або аутентифікаційної інформації; 

– підміна IP-адресу (IP-spoofing) – 12,4 %. Метод атаки, при якому 

зловмисник змінює IP-адреси пакетів, переданих по Internet таким чином, щоб 

вони виглядали «внутрішніми» для мережі, де кожний вузол довіряє адресній 

інформації іншого; 

– ініціювання відмови в обслуговуванні (denial of service) – 16,3 %. Вплив 

на мережу або окремі її частини з метою порушення порядку штатного 

функціонування; 

– аналіз трафіка (sniffer) – 11,2 %. Перегляд і розшифровування переданих 

даних із метою збору паролів, ключів і іншої ідентифікаційної або 

аутентифікаційної інформації; 

– сканування (scanner) – 15,9 %. Метод атаки з використанням програм, що 

послідовно перебирають можливі точки входу в систему (наприклад, номера 

TCP-портів або телефонні номера) із метою встановлення шляхів і можливостей 

проникнення; 

– підміна, нав’язування, знищення, переупорядкування даних або заміна 

вмісту повідомлень, переданих по мережі (data diddling) – 15,6 % [178]. 

Останнім часом набувають великого значення проблеми розробки систем 

захисту та збереження державної, службової та комерційної таємниці. Це 

пояснюється швидким розвитком глобальних комп’ютерних мереж. Професор 

Біленчук П.Д. акцентує увагу на значному поширенні практики промислового 

шпигунства, крадіжки послуг, що надають Інтернет-провайдери, зокрема, 

вторгнення до телефонних мереж та незаконній торгівлі послугами зв’язку; 

використання мережі Інтернет торгівцями піратським програмним 

забезпеченням, порнографією, зброєю та наркотиками, для ведення справ, 

обміну інформацією, координації дій тощо [98, с. 3]. 



76 

Також відмічається використання ІКТ у цілях, не сумісних з завданнями 

підтримки міжнародної стабільності та безпеки: для придушення і 

підпорядкування інших держав [546, с. 110; 675, с. 37]. 

Особливої актуальності такі кіберзагрози набувають у сучасний період 

використання нових інформаційно-пропагандистських технологій, що може 

призводити до досить швидких змін режимів у різних країнах. Значної уваги 

потребує астротерфінг – штучне створення, формування громадської думки, 

фальшивих масових компаній, що створюють видимість вимоги великою 

кількістю громадян проведення певного політичного курсу або виступаючих 

проти нього. Характерним для зазначеного явища є застосування спеціальних 

кіберпрограм («persona management software»), функція яких полягає у створенні 

для астроферов усіх необхідних елементів їх ідентифікації в кіберпросторі як 

реальної особистості (ім’я, поштова скринька, сайти, акаунти в соціальних 

мережах тощо).  

Разом з тим, з’являються нові види посягання не лише на державу, але й на 

добропорядних громадян. Одним з таких явищ, яке, в першу чергу, потребує 

адміністративно-правового регулювання є кібердіффамація (від латинського 

«порочити») – поширення за допомогою ЗМІ в мережі Інтернет відомостей, що 

не відповідають дійсності, ганьблять честь, гідність, ділову репутацію, добре 

ім’я.  

Кіберзлочинами також є правопорушення економічного, політичного і 

етнодіскрімінаціонного характеру, що виражаються у формі незаконної 

політичної боротьби (кібертероризмі, кіберекстремізмі), скоєння шахрайських 

операцій у всіх сферах суспільної життєдіяльності, у т.ч. у вигляді розміщення в 

Інтернеті, ін. засобах електронної комунікації матеріалів, які пропагують 

радикальні ідеї національної та іншої переваги; інформації, що має свідомо 

шкідливий характер і стосується незаконної торгівлі зброєю, вибуховими 

речовинами, вибуховими пристроями, їх виготовлення; торгівлі людьми, 

людськими органами, наркотичними засобами, психотропними та 

сильнодіючими речовинами, рецептами з їх виробництва [678, с. 38]. У даному 
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контексті в якості нових видів можливих внутрішніх і зовнішніх загроз у 

кіберсфері можна назвати: ініціювання кіберреволюцій; розповсюдження 

електронних вірусів, спаму, неліцензійних софт-програм, що не відповідає 

дійсності інформації; несанкціоноване проникнення на сайти; безконтрольність 

інформації кримінального характеру. 

Законодавча неврегульованість кіберпростору викликає занепокоєність 

багатьох як вчених, так і практиків. Особливо це стосується відсутності правових 

норм, що сприяють підвищенню відповідальності провайдерів і власників сайтів 

за розміщення недостовірної та свідомо шкідливої інформації (у вигляді 

встановлення відповідних заходів відповідальності), а також закріплюють 

механізм впливу на недобросовісних суб’єктів правовідносин у кіберсфері.  

З аналізу наукових праць фахівців з означеної проблематики, вивчення 

правової регламентації забезпечення кібербезпеки та зазначеного вище 

дослідження можна зробити висновок, що національна безпека України істотно 

залежить від забезпечення кібербезпеки. У ході еволюції технічного прогресу та 

кіберпрогресу дана залежність дедалі зростатиме. Крім того, законодавче 

регулювання відносин у кіберпросторі не може ні випередити розвиток 

зростання кіберзлочинності, ні навіть йти з ним у ногу, що є неминучим 

процесом. 

Констатуючи складне геополітичне положення Української держави, 

обумовлене розривом раніше існуючих політичних і зовнішньоекономічних 

зв’язків з її стратегічними партнерами і виходом протиріч інтересів з 

потенційними геополітичними суперниками на новий рівень, загроза 

інформаційної війни для України з театром військових дій в кіберпросторі є 

особливо актуальною. 

Разом з тим, національна законодавча база у сфері забезпечення 

кібербезпеки має правові колізії та прогалини, що тягне за собою несвоєчасне 

реагування правоохоронних органів на факти заподіяння шкоди інформації, 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, репутації громадян тощо. 
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Таким чином, у сфері кібербезпеки існує низка проблем, які не можуть 

бути повноцінно вирішені традиційними засобами та на які слід звернути увагу 

суспільству та відповідним державним органам. Масштабні кіберзлочини, що 

зачіпають усі сторони життя суспільства, в основі яких лежать новітні методи 

здійснення кібератак, а також управління суспільною свідомістю вимагають 

системного підходу до створення комплексної національної системи 

кібербезпеки, здатної протистояти цим загрозам. Важливим елементом цієї 

системи є реалізація регуляторної та охоронної функції права, упровадження 

правових механізмів кібербезпеки як складової національної безпеки України. 

У свою чергу, процес формування механізму адміністративно-правового 

регулювання забезпечення та організації кібербезпеки стикається з низкою 

проблем, обумовлених інноваційним характером кібербезпекової проблематики. 

Зокрема, сутнісними проблемами стають термінологічна невизначеність і 

неготовність чинної правової бази протистояти новим загрозам.  

Таким чином, з методологічної точки зору важливим залишається 

формування обгрунтованого та сталого понятійного апарату як щодо 

кібербезпеки, загалом, так і щодо адміністративно-правового регулювання у 

зазначеній сфері. Такий підхід має базуватися також на імплементації,  

однозначному тлумаченні понять та узгодженості з термінами, що 

використовуються у міжнародних актах.  

 

 

1.3. Становлення правового інституту та формування сучасної 

адміністративно-правової парадигми забезпечення кібербезпеки 

 

Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології визначили новітній 

розвиток  суспільних відносин в інформаційній сфері та кіберпросторі.  

Інформація та інформаційні ресурси стають стратегічним ресурсом і 

найважливішими чинниками розвитку людини, суспільства і держави. Процеси, 
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що відбуваються в глобальному інформаційному просторі характеризуються 

такими основними тенденціями та особливостями [220, с. 7]:  

– сучасна інформаційна ера, як свідчать уроки інформаційної агресії проти 

України, змінює традиційні уявлення про символи могутності й способи 

досягнення світового панування. Розвиток інформаційної сфери не визнає 

національно-державних меж і веде до утворення глобальних інформаційних 

мереж та інформаційних ресурсів, що нав’язують свої стандарти поведінки й 

мислення; 

– змінюється роль і місце військово-політичних механізмів забезпечення 

безпеки й оборони. Досягнення інформаційної переваги (домінування) 

забезпечує можливість випереджати суперника у прийнятті військово-

політичних рішень і є основою успіху у воєнних діях. Нині світ стоїть на порозі 

нової сутички за контроль над інформаційним простором і «транспортуванням 

інформації»; 

– з’являється низка проблем, пов’язаних комунікативно-психологічними 

проблемами в сучасному українському інформаційному просторі, зумовлених 

поточним військово-політичним становищем України, анексією Криму, 

операцією об’єднаних сил (ООС/АТО) в Луганській та Донецькій областях 

України, так й майбутніх викликів світовій спільноті  

– інформаційно-психологічної агресією, руйнуванням системи цінностей і 

контурів управління держав як основних технологій ведення гібридної війни. 

Розвиток цифрових технологій забезпечив подальший суспільний прогрес 

та спровокував до появи принципово нових загроз – кіберзагроз, що можуть 

ініціюватися як окремими чи групою осіб, так і інтересами окремих країн.   

Кібератаки на інформаційні ресурси, що є невід’ємним компонентом гібридної 

війни та застосовуються країною-агресором по відношенню до України і, у 

першу чергу, в інформаційній сфері, сформували нові виклики та загрози 

кібербезпеці України. Зазначене наочно демонструє, наскільки сучасне 

суспільство залежить від стабільної роботи інформаційно-телекомунікаційних 

систем.  
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Забезпечення доступності кіберпростору, а також цілісності, достовірності 

та конфіденційності інформації в кіберпросторі стало однією з найважливіших 

проблем ХХІ-го сторіччя. Саме тому захист кіберпростору стає головним 

завданням держави, економіки і суспільства, як на державному, так і на 

міжнародному рівні [782].  

Безпека у кіберпросторі стосується як громадян, так і суспільства у цілому, 

тому є стратегічною проблемою держави, що потребує на основі 

адміністративно-правового регулювання створення комплексної системи 

забезпечення кібербезпеки та інформаційного суверенітету, налагодження 

стратегічних комунікацій субєктів національної системи кібербезпеки, 

розбудови споможностей протидії кіберзагрозам, формування відповідної 

інфраструктури вітчизняного інформаційного простору. 

Уперше термін «кібербезпека» виник у середині 1990-х років, коли уряд 

Сполучених Штатів Америки став приділяти увагу цьому явищу і розпочав 

досліджувати цю тему [861]. Зазначене поклало початок широкомасштабного 

процесу на міжнародному та національних рівнях у формі наукових досліджень, 

аналітичних звітів, виступів на форумах, конференціях, семінарах на різних 

рівнях, висвітлення наукових робіт, присвячених найрізноманітнішим аспектам 

кібербезпеки. 

Розвинені країни світу розробляють та приймають відповідні стратегії 

кібербезпеки (США, Німеччина, Франція, Канада тощо) [736; 791; 875; 755]. 

Активно формуються інституційні системи кібербезпеки.  

Стратегія кібербезпеки України, що затверджена Указом Президента 

України від 15 березня 2016 року № 96/2016, у свою чергу, використовуючи 

поняття «кібербезпека» не розкриває його змісту, що створює певні проблеми: 

дефініція терміна дозволила вичерпно окреслити предмет досліджень і 

дискусій, коло проблем, які могли б бути при цьому підняті; 

проблема кібербезпеки в силу своєї специфіки існувала, є і залишається 

глобальною і тому найбільш ефективно може бути вирішена лише за умови 

об’єднання зусиль найширших кіл міжнародних гравців як на державному рівні, 
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так і на рівні приватних корпорацій і асоціацій. Тому для забезпечення 

ефективності взаємодії на міжнародному рівні необхідно узгоджене розуміння 

терміна кібербезпека [68, с. 135].  

Франсело Д. зазначає, що останнім часом термін cybersecurity все частіше 

і частіше використовується, але при цьому багато керівників служб безпеки, 

експертів з інформаційної безпеки досі плутаються в тому, коли і як 

використовувати цей термін [781].  

Концептуально проблематика забезпечення кібербезпеки витікає із 

юридичного закріплення термінів, що описують цю сферу. Не останньою чергою 

ця проблема є наслідком недосконалого чинного законодавства, а також до 

певної міри – своєрідною традицією штучного розширення предмету 

інформаційної безпеки на максимальну кількість сфер [229, с. 119]. 

Зазначені фактори визначають обєктивну необхідність уніфікованого 

визначення терміна «кібербезпека».  

В Україні лише у 2017 році, у звязку з прийняттям Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» (05.10.2017р.), було 

прийнято на законодавчому рівні визначення зазначеного терміну. Доречі, до 

того часу у законодавстві було відсутнє визначення не тільки поняття 

«кібербезпека», а й таких понять, як «кіберпростір», «кіберзагроза», 

«кібератака», «кіберзахист», «кіберзлочинність» тощо, про що правильно 

зауважував Шеломенцев В.П. [690]. 

Поширеним є також тлумачення зазначеного терміну в зарубіжних 

національних стратегічних документах.  

У стратегії Франції щодо кібербезпеки, зазначено, що кібербезпека – це 

бажаний стан інформаційної системи, за якого вона може протистояти подіям з 

кіберпростору, що можуть поставити під загрозу доступність, цілісність або 

конфіденційність даних, які зберігаються, обробляються або передаються, і 

пов’язаних з ними послуг, якіцісистеми пропонують або роблять 

доступними [791]. Франція акцентує увагу на технічних засобах захисту 

інформації, боротьбі з кіберзлочинністю і встановленні кіберзахисту. 
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Відповідно до цього визначення кібербезпека – це деякий стан систем, за 

якого нейтралізуються загрози доступності, цілісності або конфіденційності 

даних, що циркулюють в інформаційних системах. Крім того, завдяки 

включенню до переліку об’єктів, на які можуть діяти які небудь загрози з 

кіберпростору, послуг інформаційних систем це визначення терміна дозволяє 

мати на увазі наявність якихось загроз функціональності систем більш високого 

порядку, до яких в якості складових елементів входять інформаційні системи. Це 

положення має важливий методологічний зміст у розумінні місця і ролі 

проблеми кібербезпеки в контексті інших видів безпеки [220, с. 11]. 

У стратегії кібербезпеки Німеччини під цим поняттям визначено певну 

сукупність необхідних і відповідних заходів, в результаті реалізації яких 

досягається мінімізація ризиків, а також стверджується, що кібербезпека 

повинна базуватися на комплексному підході [755]. Зазначений підхід хоча і має 

певну прагматичність що, дозволяє розробити практичні заходи щодо 

забезпечення кібербезпеки, проте немає достатніх методологічних засад щодо 

прогнозування та оцінювання рівня та системи безпеки.  

Стратегія Німеччини закладає основу для безпеки критично важливих 

інформаційних систем. Німеччина зосереджена на запобіганні і кримінальному 

переслідуванні кібератак, а також на запобігання виходу з ладу IT-обладнання, 

викликаного випадковими чинниками. Особливо останнє стосується критично 

важливих інформаційних систем. У стратегії аналізується, чи потрібно 

проводити додаткові дії (і якщо так, то де саме) щодо захисту IT-систем шляхом 

надання основних функцій безпеки, сертифікованих державою, а також 

підтримкою малого і середнього бізнесу за допомогою створення нової робочої 

групи [220, с. 12]. 

У стратегії кібербезпеки Канади також чітко не визначено поняття 

кібербезпека, хоча зрозумілим є, що під кібербезпекою розуміють захист 

кіберсистем від шкідливого неправильного використання та від інших 

деструктивних атак. Але у стратегії визначено поняття кібератаки та зазначено, 

що кібербезпека – це засіб захисту від такого роду загроз, а також стверджується, 
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що з метою забезпечення найсучаснішого використання кіберпростору, який є 

стратегічним активом, необхідно передбачати і протистояти кіберзагрозам, що 

виникають [736].  

Канадська стратегія акцентує увагу на захисті систем життєзабезпечення 

та підтримки діяльності всієї країни, бізнесу та окремого громадянина, а також 

передбачає три напрями реалізації:  

захист урядових систем – встановлення повноважень та відповідальності, 

посилення безпеки у кіберпросторі федерального рівня інформаційних систем і 

підвищення поінформованості уряду у сфері кібербезпеки;  

взаємодія щодо захисту кіберсистем не федерального рівня – розвиток 

державно-партнерських відносин, залучення приватного сектора і субєктів 

критичної інфраструктури;  

безпека громадян в кіберпросторі – боротьба з кіберзлочинністю та захист 

персональних даних. 

У стратегії кібербезпеки Туреччини зазначено,  що кібербезпека – це 

захист інформаційних систем, що входять до складу кіберпростору, від нападів, 

забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка 

обробляється в цьому просторі, виявлення та протидія атакам і кіберінцидентам. 

Водночас, під кіберпростором розуміють середовище, що складається з 

інформаційних систем, розподілених по всьому світу, в тому числі мереж, що 

з’єднують ці системи. Національний кіберпростір визначається як простір, який 

складається з інформаційних систем суб’єктів, що перебувають під юрисдикцією 

Турецької Республіки [821]. 

У Нідерландах національним координатором з безпеки та боротьби з 

тероризмом в 2013 році була опублікована Національна стратегія кібербезпеки. 

На думку авторів стратегії, кібербезпека – це сукупність зусиль щодо запобігання 

шкоди, що може бути заподіяна внаслідок збоїв у роботі ІКТ або неправильного 

їх використання, а також з відновлення ІКТ після реалізації цих загроз [423]. До 

збоїв стратегія відносить зниження надійності ІКТ, обмеження доступності та 
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порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що зберігається в 

системах ІКТ.  

Не дивлячись на те, що подане тлумачення робить дуже складним 

вирішення проблеми визначення критеріїв забезпечення кібербезпеки, у стратегії 

нідерландів зроблено вельми важливий в методологічному аспекті висновок – 

кібербезпека може бути досягнута тільки в системній кореляції з вирішенням 

проблем захисту та забезпечення основних прав, цінностей і соціально-

економічних вигод членів соціуму [220, с. 14]. 

У Програмній статті з кібербезпеки фахівцями Великобританії 

визначається це поняття як усяка діяльність у мережевій, цифровій формі, 

додаючи після цього, що сюди ж відносяться інформаційний зміст і дії 

здійснюються за допомогою цифрових мереж [809]. 

В опублікованій у 2009 році Стратегії Австралії під кібербезпекою 

розуміється забезпечення доступності, цілісності та конфіденційності ІКТ 

Австралії, а також захист людей, особливо дітей, від впливу незаконного та 

образливого контенту, кіберзнущань, переслідувань і від використання ІКТ для 

цілей сексуальної експлуатації [756]. Крім того, політикою кібербезпеки 

австралійського уряду є підтримка безпечної, стійкої і надійної роботи 

електронного операційного середовища, яке підтримує національну безпеку 

Австралії та максимізує переваги цифрової економіки [756].  

У свій час, при розгляді в Україні законопроекту щодо кібербезпеки було 

запропоновано визначення кібербезпеки як стан захищеності життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави в кіберпросторі [487]. 

При цьому в законопроекті кіберпростір – це середовище, яке виникає в 

результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними 

правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем [487].  

Такий підхід до визначення ключових термінів, не повною мірою реалізує 

потребу сутнісного закріплення явищ. Необґрунтовано до кібербезпеки віднесені 

питання функціонування будь-яких інформаційних систем, у звязку з чим 
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телебачення та радіо необгрунтовано можуть бути віднесені до кіберпростору. 

Крім того, незрозумілою є ідентифікація «життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави» в цьому середовищі. 

На думку фавхівців, в такому середовищі не відбуваються і не можуть в 

принципі відбуватись ніякі суспільні відносини між суб’єктами (людина, 

громадянин, суспільство, держава). Таким чином, на наше переконання та думку 

більшості фахівців у цій сфері, а також експертів [41] невдале визначення 

терміну «кібербезпека» логічно призводило до не зовсім неправильного 

визначення предмета зазначеного акту, його цілей, а, саме головне, до 

неправильного визначення комплексу заходів щодо його впровадження [220, 

с. 15]. 

Важливим є міжнародний досвід щодо підходів у визначенні ключового 

терміну. Міжнародний телекомунікаційний союз (International 

Telecommunication Union, ITU) у своїй Рекомендації пропонує наступне 

визначення: кібербезпека – це набір засобів, стратегії, принципи забезпечення 

безпеки, гарантії безпеки, керівні принципи, підходи до управління ризиками, 

дії, професійна підготовка, практичний досвід, страхування та технології, які 

можуть бути використані для захисту кіберсередовища, ресурсів організації та 

користувача. При цьому ресурси організації та користувача включають 

під’єднанні комп’ютерні пристрої, персонал, інфраструктуру, додатки, послуги, 

системи телекомунікацій і всю сукупність переданої та/або збереженої 

інформації в кіберсередовищі, а мета кібербезпеки полягає в спробі досягнення і 

збереження властивостей безпеки ресурсів організації або користувача, 

спрямованих проти відповідних загроз безпеки в кіберсередовищі. До загальних 

завдань забезпечення безпеки віднесено: доступність; цілісність, яка може 

включати автентичність і безвідмовність; конфіденційність [555]. 

Європейське агентство з мережевої та інформаційної безпеки [845] у 2012 

році оприлюднило огляд «Національні стратегії кібербезпеки» [820], у якому 

зазначено, що в національних стратегіях країн ЄС не існує загальноприйнятого 

та однозначного визначення кібербезпеки. 
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З огляду на викладене, очевидним є те, що національні підходи до 

визначення кібербезпеки та й у міжнародних директивних документах суттєво 

відрізняються як щодо змісту, так і заходів щодо забезпечення кібербезпеки. 

Поряд з тим, глобальний характер кіберзагроз визначає необхідність правового 

врегулювання щодо уніфікації підходів до визначення сутності кібербезпеки та 

стандартизації заходів забезпечення задля ефективної співпраці та координації 

зусиль на національному та міжнародному рівнях. 

У сучасному світі, який перенасичений новітніми інформаційними 

технологіями, локальними та глобальними комп’ютерними мережами, все 

частіше зустрічаються терміни з приставкою «кібер», зокрема кіберпростір, 

кібератака, кіберзлочин, кіберзброя, кібертероризм тощо, які  належать до 

особливо динамічної специфічної сфери діяльності людини, пов’язаної з 

обміном та обробкою електронних даних у глобальних інформаційно-

комунікаційних мережах [59].  

Термінологічне визначення зазначених понять викликало суперечність не 

лише серед науковців, але й серед практиків. Разом з  тим, неготовність чинної 

правової бази у частині понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки 

викликає потребу в адекватному його формуванні та змістовному наповненні, 

його відповідності вимогам, що висуваються до юридичної термінології. Дана 

необхідність викликана сучасними та перспективними можливостями нашої 

держави, особливостями національної правової системи, а також вимогами, що 

висуваються до мови закону. Основними з цих вимог вважаються наступні: до 

термінологічного апарату – однозначність, адекватність, системність 

термінології, а також єдність її використання; до дефініцій та тлумачень понять 

– ясність і простота, точність і повнота, лаконічність, послідовність викладення 

[474, с. 18-34].  

За таких умов, важливим є системний підхід до формування саме 

понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки відповідно до 

міжнародних актів у частині адміністративно-правового регулювання 

забезпечення та організації кібербезпеки. З огляду на зазначене та з метою 
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адекватного змістовного наповнення понятійно-термінологічного апарату 

адміністративно правового регулювання забезпечення та організації 

кібербезпеки, слід звернутися до самого терміну, дефініція якого дозволить 

вичерпно окреслити дискусійний предмет дослідження, коло проблем, які 

можуть бути при цьому зачеплені [282, с. 23].  

Загалом кібербезпека трактується по різному та існує безліч думок щодо 

визначення та тлумачення непростого терміну. Разом з тим, у зв’язку з різними 

підходами до розуміння природи інформації на сьогодні не має єдиного 

загальнонаукового визначення цього поняття, що зумовлює складність 

визначення поняття кібербезпеки як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання. 

На сьогодні не існує єдиного трактування поняття «кібербезпека». Це 

викликано тим, що термін «cybersecurity» все частіше і частіше використовується 

у науковому та правовому обігу. Разом з тим, Франсело Д., фахівець із 

забезпечення безпеки в кіберпросторі, зазначає, що багато керівників служб 

безпеки і просто експерти з інформаційної безпеки досі плутаються в тому, коли 

і як використовувати цей термін [781]. 

«Кібербезпека» є одним із різновиду поняття – «безпека», а тому для 

з’ясування сутті даного терміну є логічним звернутися до тлумачення дефініції 

«безпека», що походить від англійського «security» [707, с. 132]. У свою чергу, 

англійське слово «security» походить від латинського слова securitas (securus), 

яке має декілька значень, зокрема: «безтурботність», «душевний спокій», 

«безпека», «забезпеченість» [202, с. 695]. У перекладі з давньогрецької термін 

«безпека» визначено як «володіння ситуацією» [48, с. 102]. У довідкових 

словниках термін «безпека» пропонується розуміти як стан, при якому не 

загрожує небезпека кому/чому-небудь [447, с. 38]; не викликає занепокоєння 

[618, с. 53]; відсутність небезпеки, збереження та надійність [199, с. 67]. Однак, 

такий етимологічний підхід до розуміння безпеки є спрощеним і не відображає 

реалій існування людського суспільства, що проходить в умовах постійної 
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наявності різноманітних загроз, реальних і потенційних, відомих і невідомих, 

прогнозованих і неочікуваних [634, с. 75].  

Спокійний стан духу людини, яка вважала себе захищеною від будь-якої 

небезпеки, вчений  С.С. Засунько називає «безпекою» [255, с. 16]. 

Ми вважаємо, що теоретик М.М. Пендюра вдало пропонує під терміном 

«безпека» розуміти: по-перше, відсутність небезпеки для нормальної 

життєдіяльності людини (колективу, суспільства, людства); по-друге, надійну 

захищеність при виникненні загроз; по-третє, здатність долати і усувати загрози, 

володіючи адекватними засобами, структурами, силами, тобто володіючи 

могутністю [465, с. 24]. Разом з тим, цікавою є точка зору Бутузова В.М., який 

переконаний, що під кібербезпекою слід розуміти стан захищеності життєво 

важливих прав та інтересів людини, суспільства, держави у кіберпросторі від 

внутрішніх і зовнішніх протиправних посягань та загроз таких посягань [122, 

с. 176]. 

Багато хто з українських учених, аналізуючи нормативно-правове 

забезпечення національної та інформаційної безпеки, визначають кібербезпеку 

як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сфері функціонування ІТС [809]. 

Розробниками Стратегії кібербезпеки України, під кібербезпекою 

пропонується розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі, що досягається 

комплексним застосуванням сукупності правових, організаційних, 

інформаційних заходів [525]. 

Вивчаючи різні думки та підходи до визначення безпеки, на нашу думку, 

цікавою є позиція  Шеломенцева В.П.  Учений пропонує під кібербезпекою 

розуміти стан захищеності життєво важливих інтересів і громадянина, 

суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, пов’язаних з 

використанням ресурсів кіберпростору (іншими словами ресурсами ІТС), за 
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якого в державі забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства 

[688, с. 220]. 

На думку Діордіци І., системою забезпечення кібербезпеки варто 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 і методів, які використовуються 

для досягнення даної цілі відповідно до законодавства. У вузькому сенсі система 

забезпечення кібербезпеки – це сукупність органічно об’єднаних спільними 

цілями суб’єктів, які здійснюють свою діяльність у кіберпросторі з метою 

реалізації національних інтересів. Кожна держава індивідуально визначає сфери, 

які вона відносить до кібербезпеки, перелік об’єктів і суб’єктів її забезпечення, 

виходячи зі тих стратегічних цілей і завдань, які стоять перед державою на 

національному та міжнародному рівнях, та її практичних можливостей реалізації 

національних інтересів [218, с. 110].  

За своїм змістом та тлумаченням достатньо обґрунтованим є підхід до 

визначених формулювань. Поряд з цим, особливістю думки автора є все ж акцент 

на національних аспектах, що уникає використання міжнародного підґрунтя, 

тлумачень норм міжнародного права.  

Кібербезпека також розглядається як певна система, тобто сукупність 

спеціальних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, засобів та методів, що ними 

використовуються, а також комплекс відповідних взаємопов’язаних правових, 

організаційних та технічних заходів, що ними здійснюються [691, с. 303]. Або, 

система кібербезпеки – сукупність узгоджених за завданнями елементів 

кібербезпеки, які комплектуються та розгортаються за єдиним замислом і планом 

у кіберпросторі з метою забезпечення кібербезпеки інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем. Розвиток 

національної системи кібербезпеки має супроводжуватись відповідними 

корективами у процесі реформування сфери національної безпеки, а 
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функціонування вказаної системи є неможливим без тісної співпраці з 

приватним сектором [375, с. 176]. 

Свою точку зору щодо кібербезпеки визначив і Демедюк С.В., який 

запропонував наступну дефініцію: кібербезпекою є стан захищеності від 

внутрішніх і зовнішніх загроз основних прав і свобод громадян на життя, 

здоров’я, фізичну і духовну недоторканність, доступ до інформації, законних 

інтересів особи, суспільства і держави в кіберпросторі; виражається в 

дотриманні легально і легітимно встановлених обмежень на поширення завідомо 

шкідливої і недостовірної інформації; у збереженні інформаційних ресурсів, їх 

конфіденційності, цілісності і недоступності для третіх осіб і невразливості 

інформаційно-комунікаційних мереж і пристроїв, що забезпечують 

інформаційний обмін, розміщення і використання інформації. 

Зазначені вище трактування кібербезпеки дають підстави стверджувати, 

що фахівцями у якості об’єкту загроз визначено національні інтереси у сфері 

функціонування ІТС. Але Баранов О.А. переконаний, таке визначення 

кібербезпеки значно звужує поле можливих життєво важливих інтересів людини 

і громадянина, суспільства і держави [68]. Слід погодитися з автором, який 

зазначає, що насамперед кібербезпека – це деякий стан систем, за якого 

нейтралізуються загрози доступності, цілісності або конфіденційності даних, що 

циркулюють в інформаційних системах. Учений зауважує, що завдяки 

включенню до переліку об’єктів, на які можуть діяти якісь загрози з 

кіберпростору, послуг інформаційних систем це визначення терміна дозволяє 

мати на увазі наявність якихось загроз функціональності систем більш високого 

порядку, до яких в якості складових елементів входять інформаційні 

системи [68]. 

Існують й інші думки щодо визначення терміну кібербезпека, під яким 

деякі автори пропонують розуміти стан здібності людини, суспільства і держави 

щодо запобігання та уникнення спрямованого, у першу чергу – несвідомого, 

негативного впливу (управління) інформації [665]. 
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Викликає зацікавленість підхід Шеломенцева В.П., який пропонує поняття 

кібербезпеки розглядати ширше. Так, науковцем  кібербезпека розглядається як 

стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз, пов’язаних з використанням ресурсів 

інформаційно-телекомунікаційних систем (іншими словами ресурсами 

кіберпростору) [691, с. 302]. 

У даному аспекті не можна не згадати про міжнародну поліцейську 

енциклопедію, в якій професором Ліпканом В.А. вказується на існування різних 

підходів до визначення поняття «безпека», а саме: 

– гарантування конституцією, законодавством і практичними заходами 

захищеності і забезпеченості життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх і 

внутрішніх загроз; 

– стан захищеності людини суспільства і держави від зовнішніх і 

внутрішніх небезпек і загроз, який базується на діяльності людей, суспільства, 

держави, світового співтовариства щодо вивчення, виявлення, ідентифікації, 

попередження та усунення небезпек та загроз, мінімізації дії негативних 

наслідків здатних поставити у небезпеку фундаментальні цінності антропо-

соціокультурного середовища, зашкодити стійкому розвитку системи безпеки; 

– з точки зору синергетичного підходу – стан управління небезпеками та 

загрозами, коли останні можуть відігравати конструктивну роль; 

– органічна система організації державної влади щодо реалізації потреб та 

інтересів людини, фундаментальна основа існування будь-якої системи; 

– явище, яке тотожне гомеостазизу системи, під яким розуміють тип 

динамічної рівноваги, що є характерним для складних систем, які 

саморегулюються, і полягає у підтриманні суттєво важливих для збереження 

системи параметрів у допустимих межах; 

– стан захищеності особи, суспільства, держави від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, який базується на діяльності людей суспільства і держави, 

світового співтовариства, народів щодо виявлення (вивчення), попередження, 

послаблення, усунення (ліквідації) і відображення небезпеки та загрози, здатних 
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згубити їх, позбавити фундаментальних матеріальних та духовних цінностей, 

нанести неприйнятну (недопустиму об’єктивно і суб’єктивно) шкоду, 

унеможливити шлях для виживання та розвитку [415, с. 42]. 

У юридичній енциклопедії безпеку розрізняють за масштабом 

(міжнародну, регіональну, локальну); за суб’єктами (особисту, суспільну, 

національну, колективну); за суспільними сферами (політичну, економічну, 

військову, екологічну, радіаційну, громадську) [707, с. 210-211]. 

Фахівці, які обізнані проблемами забезпечення безпеки, виділяють 

зовнішню і внутрішню безпеку. Тобто найчастіше у змісті безпеки виділяють 

зовнішню і внутрішню сторони, які поєднані з різними державними 

структурами, що покликані їх забезпечувати.  

Що ж до сутності кібербезпеки. Поняття має приставку «кібер», що 

походить від слова «кібернетика». Слово грецького походження у перекладі 

означає «мистецтво керманича» тобто «мистецтво управління, керування». 

Древньогрецький філософ Платон першим почав використовувати та ввів в обіг 

термін «кібернетика». У 1834 році французький учений Андре Марі Ампер 

використав термін для позначення науки про управління суспільством, а в 1947 

році Норберт Вінер опублікував книгу «Кібернетика», в якій учений визначив 

кібернетику як науку про управління, комунікацію, оброблення інформації у 

технічних системах, людському суспільстві й живих організмах. Основною 

тезою дослідження вченого була подібність інформаційних процесів управління 

та комунікації в машинах, живих організмах і суспільстві, а отже, на думку 

автора, кібернетика – є наукою про управління інформацією [462]. 

Якщо звернутися до тлумачення самого терміну «cybernetics» 

(«кібернетика»), то зарубіжні та вітчизняні словники його визначають, як:  

галузь науки, що вивчає функціонування електронних машин і людського 

мозку та розробляє машини, які виконують функції та «думають» як люди [741];  

наука про комунікації та автоматичні системи управління машин і живих 

істот [841]; 
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наукова дисципліна, яка вивчає загальні закономірності отримання, 

зберігання й передачі інформації в організованих системах (машинах, живих 

організмах та суспільстві) [103];  

наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та оброблення 

інформації [133]. 

Загалом термін «кібербезпека» викликав цікавість дослідників ще у 

середині 1990-х років, а саме, коли уряд США почав активно досліджувати 

проблеми кіберзлочинності [861]. У сучасних наукових працях поняття 

«кібербезпеки» розглядається за декількома напрямками, наприклад: у 

технологічному контексті – це процес захисту кіберпростору від реальних та 

потенційних кіберзагроз; на філософсько-соціологічному рівні – це сукупність 

умов функціонування суб’єкта у кіберпросторі, що забезпечують його 

оптимальний інформаційний розвиток. 

Кібербезпека,  на думку деяких українських науковців, - це захищеність 

належного функціонування інформаційних та телекомунікаційних систем від 

небажаного для користувачів порушення процесу обробки даних і результатів 

такої обробки (кіберзагроз) [689, с. 350; 192]. 

На сьогодні кібернетика є наукою про управління, зв’язок і переробку 

інформації, об’єктом дослідження якої є кіберсистеми, які розглядаються 

абстрактно (безвідносно до їх реальної природи), що дозволяє проводити 

дослідження технічних, біологічних, соціальних систем загальними методами 

[708, с. 27]. У цьому значенні кіберсистему слід розглядати як сукупність її 

взаємопов’язаних елементів (об’єктів), які здатні запам’ятовувати, обробляти 

інформацію та обмінюватись нею з іншими елементами та зовнішнім світом. 

Процес підготовки управлінських рішень, як і сам процес управління, 

нерозривно пов’язані з інформаційними процесами. Неможливо уявити без 

використання комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж сучасні 

системи управління. Особливо важко уявити системи управління з великими 

територіально-розподіленими соціотехнічними системами, наприклад, такими 

як системи управління енергетичною інфраструктурою, повітряним і 
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залізничним рухом, банківськими та фінансовими системами, великими 

промислово-виробничими комплексами тощо, без відповідного сучасного 

інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим, велика кількість фахівців та 

експертів уважають, що тлумачення кібербезпеки як проблеми, пов’язаної із 

системами управління, буде розумітися як часткова проблема у всій 

проблематиці кібербезпеки. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що автори повністю 

погоджуються з позицією професора Баранова О.А. щодо тлумачення та 

визначення поняття «кібербезпека» [68], а використання комп’ютерних систем і 

телекомунікаційних мереж є основною кваліфікуючою ознакою та обов’язковою 

умовою проблематики кібербезпеки. 

Разом з тим, деякі українські дослідники пропонують своє бачення терміна 

кібербезпеки, які в контексті нормативно-правового розуміння національної та 

інформаційної безпеки кібербезпеку визначають як захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сфері 

функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем [412].  

Разом з тим, зростання сучасного суспільства нерозривно пов’язане із 

запобіганням різноманітним загрозам, які посилюються у період реформування 

будь-якої сфери життєдіяльності суспільства [546]. Питання протидії гібридним 

загрозам, зокрема, інформаційним та кіберзагрозам, достатньо широко та 

комплексно охоплює проблеми національної безпеки. Знання об’єкта можливих 

загроз, а також видів і типів можливого збитку дають можливість для 

методологічного визначення обсягу юрисдикції поняття кібербезпеки. Крім того, 

від знання і розуміння залежить зміст стратегій кібербезпеки, охоплення 

об’єктів, які підпадають під заходи щодо забезпечення кібербезпеки, рівень і 

перелік інституцій та органів, склад і обсяги ресурсів, які повинні бути при цьому 

задіяні. Таким чином, знання і розуміння мають високу практичну цінність. 
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Враховуючи цільове призначення комп’ютерних систем та 

телекомунікаційних мереж необхідно акцентувати увагу, що кіберзагрози 

насамперед спрямовані на порушення обігу інформації. Загрози можуть бути 

пов’язані як з недостовірністю, несвоєчасністю і неповнотою інформації, так  і з 

порушенням власне обігу інформації на будь-якому з його етапів (створенні, 

поширенні, використанні, зберіганні і знищенні інформації), а також загрози, 

пов’язані з несанкціонованим використанням та поширенням інформації, 

порушенням її цілісності та конфіденційності. 

Отже, інформація та її обіг мають безпосереднє відношення до 

проблематики, пов’язаної з кібербезпекою, зокрема, до забезпечення суб’єктів 

інформаційних відносин достовірною, своєчасною та повною інформацією, а 

також до недопущення несанкціонованого використання і поширення 

інформації, порушення її цілісності та конфіденційності.  

В останні роки значно підвищилась ефективність інформаційного впливу 

як позитивного, так і негативного. Зазначимо, що велика кількість комп’ютерних 

систем та телекомунікаційних мереж пов’язані з використанням інтернет-

технологій, тому протидія негативному інформаційному впливу іноді 

здійснюється не на контентному рівні, а на технологічному. Тобто у цьому 

випадку протидія може бути віднесена до заходів із кібербезпеки. Отже, 

проблема кібербезпеки пов’язана з проблемою нейтралізації негативних 

інформаційних впливів на технологічному рівні. 

Функціонування соціальних і соціотехнічних систем, як правило, повністю 

базується та залежить від якості, надійності та стабільності роботи технічних 

комплексів комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж, порушення 

функціонування таких систем і мереж може призвести до погіршення або навіть 

припинення роботи соціальних і соціотехнічних систем, елементами яких вони 

є. Тому такі комплекси зобов’язані належним чином проектуватися, будуватися, 

здаватися в експлуатацію, експлуатуватися, супроводжуватися проектантами і 

виробниками тощо. У даному аспекті виділяють окрему групу кіберзагроз, що 

викликані недоліками в нормативно-правовому та нормативно-технічному 
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забезпеченні цих процесів, прорахунками в їх організації та реалізації, які 

можуть призвести до порушення функціонування комп’ютерних систем і 

телекомунікаційних мереж у процесі їх експлуатації. 

Сьогодення ставить досить високі вимоги до створення соціальних та 

соціотехнічних систем. Елементи таких систем знаходяться на значній відстані і 

на різних територіях. Тож з метою забезпечення їх інфраструктурної стійкості та 

достатності забезпечення оптимального проектування топології територіально 

розподілених комп’ютерних систем та телекомунікаційних мереж є досить 

важливим фактором. Недотримання або невиконання вимог інфраструктурної 

стійкості та достатності територіально розподілених комп’ютерних систем та 

телекомунікаційних мереж може призвести до погіршення або навіть 

припинення роботи соціальних і соціотехнічних систем, елементами яких вони є.  

З огляду на зазначене вище, можна зробити висновок, що серед проблем 

кібербезпеки є проблема забезпечення інфраструктурної безпеки соціальних та 

соціотехнічних систем, що використовують комп’ютерні системи та 

телекомунікаційні мережі, або іншими словами, проблема, пов’язана з завданням 

можливого збитку через негативні наслідки використання інформаційних 

комп’ютерних технологій [66]. 

Щодо об’єктів кібербезпеки окремі експерти називають конкретні види або 

навіть типи технічних систем, що містять комп’ютерні та телекомунікаційні 

технології [690]. Поряд з тим, технічні засоби є лише складовими елементами 

соціальної та технологічної, більш високого рівня, систем. Системний підхід 

щодо забезпечення кібербезпеки насамперед спрямований на збереження якості 

функціонування соціальних систем, які включають і відповідні комп’ютерні 

системи та телекомунікаційні мережі. Тобто, змістом порушення кібербезпеки є 

не просто збій технічної системи, а посягання на суспільні відносини у 

кіберпросторі, втручання у соціальну систему та  зниження рівня захищеності 

життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави. Саме такий підхід є 

ключовим у переважній більшості зарубіжних стратегій кібербезпеки де базовою 
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метою визначено забезпечення стану захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави. 

Основними критеріями оцінювання ефективності заходів щодо 

забезпечення кібербезпеки повинні бути критерії, що базуються на оцінюванні 

якості функціонування соціальних систем. Тобто, у випадку порушення роботи 

комп’ютерної системи, але без наслідків щодо зниження якості функціонування 

соціальної системи, яка використовує дану комп’ютерну систему, гострота 

кіберзагрози значно знижується і можливо є лише сигналом більш значних 

проблем вже для соціальних систем у майбутньому.  

У науковій роботі професора Баранова О.А. «Інформаційне право України: 

стан, проблеми, перспективи» [66] обґрунтовується та розкривається визначення 

терміна «інформаційна безпека». Зазначений термін закріплено на 

законодавчому рівні. Так, Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» інформаційну 

безпеку визначає як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства і держави, за якого запобігається завдання шкоди через: неповноту, 

невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний 

інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних 

технологій; несанкціоноване поширення, використання і порушення цілісності, 

конфіденційності та доступності інформації [513]. 

Вивчивши позиції фахівців щодо аналізу визначення терміна 

«кібербезпека» та на основі законодавчого визначення терміна «інформаційна 

безпека» можливо зробити висновок про те, що кібербезпека – це окремий 

випадок інформаційної безпеки, поява якого обумовлена використанням 

комп’ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж [217].  

На наше переконання, є цікавим та заслуговує на увагу  визначення: 

кібербезпека – інформаційна безпека в умовах використання комп’ютерних 

систем та/або телекомунікаційних мереж. Або його розгорнуте визначення: 

кібербезпека – це такий стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави в умовах використання комп’ютерних систем 
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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 [68]. Таким чином, надане визначення кібербезпеки засноване на 

діалектичному зв’язку категорій загального і одиничного у сфері інформаційної 

безпеки. Кібербезпека розглянута як одиничне стосовно інформаційної безпеки, 

яка виступає в якості загального. Крім того, запропонований підхід дозволяє 

розглядати проблеми кібербезпеки з позицій відносно напрацьованої 

теоретичної та практичної бази інформаційної безпеки та створювати 

несуперечливі моделі в цих сферах. 

У свою чергу, у Законі України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» від 05 жовтня 2017 року [512] міститься наступне 

визначення: кібербезпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі. 

У цілому Закон визначає правові засади формування національної системи 

забезпечення кібербезпеки, врегульовуючи низку політичних, соціальних, 

економічних та інформаційних відносин на основі нормативного закріплення 

відповідного механізму адміністративно-правового регулювання. Визначає 

правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів 

України у кіберпросторі, повноваження і обов’язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій, осіб та громадян, основних засад координації 

їх діяльності, а також базових термінів у сфері кібербезпеки. 

Узагальнюючи запропоновані визначення, під кібербезпекою пропонуємо 

розуміти цілісну систему забезпечення стану захищеності життєво важливих 
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інтересів громадян, суспільства та держави, а також мінімізації ймовірності 

реальних і потенційних кіберзагроз, їх наслідків та підвищення стійкості 

суспільства у кіберпросторі, а також забезпечення сталого розвитку 

особистості, суспільства та держави. 

Таким чином, зазначається, що кібербезпека є системним й 

цілеспрямованим явищем, яке забезпечує захист, стійкість та спроможність до 

розвитку суб’єктів кіберпростору. 

Без сумніву кібербезпека є розвиненим правовим явищем, що має 

відповідні сформовані нормативно-правові засади. Поряд з цим, розвиток 

кібербезпеки як безпекового явища, а тим більше, феномену правових відносин, 

зокрема, із врахуванням унікальності та особливостей адміністративно-

правового регулювання, є історичним процесом, історико-правова 

характеристика якого обумовлює історичний вираз розвитку цього феномену у 

правовій системі суспільства.    

Дещо спрощено, але за класичним академічним підходом щодо 

визначення, під кібербезпекою розуміють певний стан захищеності системи 

відносин в інформаційній та телекомунікаційній сферах з використанням 

комп’ютерної техніки. Перш за все, така система відносин формується у 

специфічному середовищі – кіберпросторі. Тобто, наявною є ціла мережа 

інформаційних та телекомунікаційних відносин, з цілою низкою прав та свобод 

суб’єктів цих відносин. Логічним є також і наслідок – зловживання окремими 

суб’єктами, порушення визначених прав та свобод людей. У зазначеному 

контексті кібербезпека і є відповідним правовим механізмом щодо охорони прав 

та свобод суб’єктів інформаційних та телекомунікаційних відносин. У свою 

чергу, формування зазначеного правового механізму безпосередньо пов’язане із 

розвитком інформаційного суспільства, телекомунікаційних технологій та 

наслідками науково-технічного прогресу у цій сфері, що призвело до стрімкого 

зростання інформаційних потоків, колосальних масивів даних, еволюційних змін 

у системі суспільних відносин – відносин у кіберпросторі, які все більше 

домінують у системі комунікацій на тлі історичного розвитку цивілізації.  
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У середині XX сторіччя зявилися перші електронні обчислювальні 

машини, що представляли собою більше калькулятори з незначними 

додатковими функціями. Згодом, з розширенням функціональних можливостей, 

було розроблено прототипи сучасних комп’ютерів,  які сьогодні 

використовуються у повсякденному житті людей як незамінний атрибут бізнесу, 

навчання, розваг тощо. Розвиток комп’ютерної техніки супроводжувався 

розвитком Інтернету – глобальної мережі.  

Важливий крок в історії створення Інтернету було здійснено в 1965 році 

такими американськими вченими як Меррилл Т. та Робертс Л. Дж. Вони вперше 

здійснили підключення віддалених на значну відстань один від одного 

комп’ютерів, коли одна машина знаходилась у штаті Массачусетс, а інша – в 

Каліфорнії. Експеримент було проведено з використанням низькошвидкісної 

телефонної лінії. В результаті цього було створено першу, хоча й невелику, 

широкомасштабну комп’ютерну мережу. Проведений експеримент приніс 

розуміння того, що загальні комп’ютери можуть працювати разом, виконувати 

програми і за необхідності вилучати дані на видаленому комп’ютері, проте, 

система комутованих телефонних ліній для цього абсолютно не підходила [599].  

На початку 90-х років було створено спеціальне програмне забезпечення 

на підключення декількох компютерів до глобальної мережі – «WorldWideWeb» 

(«WWW»). У квітні 1993 року було здійснено випуск вихідного коду 

WorldWideWeb в суспільне надбання, що означало, що кожен може його 

використовувати і створювати на його основі програмне забезпечення без 

ліцензійних відрахувань. В цьому ж році Національний центр прикладних систем 

для суперкомп’ютерів (National Center for Supercomputing Applications) випустив 

програму Mosaic, яка стала одним з перших браузерів. Спочатку вона була 

доступна тільки для машин під управлінням операційної системи Unix і у формі 

вихідного коду, але вже в грудні 1993 Mosaic поставлявся з установниками 

(інсталяторами) для операційних систем Apple Macintosh і Microsoft Windows. 

Mosaic дуже швидко ставав популярним, а разом з ним і всесвітня мережа [124, 

с. 39].  
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Науково-технічний прогрес у сфері кібернетики, інформації та 

телекомунікацій сформував поряд із важливими факторами цивілізаційного 

розвитку людства, передумови поширення негативних явищ, процесів з 

порушеннями низки основоположних прав і свобод громадян – 

кіберправопорушення. Саме поширення загроз у кіберпросторі обумовив 

формування безпекознавчого напряму – кібербезпеки та розвиток відповідного 

правового інституту як механізму охорони прав суб’єктів у кіберпросторі [547]. 

Розвиток зазначеного правового інституту має певні свої історичні межі із 

врахуванням технологічного розвитку та впровадження норм міжнародного 

права.  

Першим, у глобальному контексті, законодавчим актом, що врегульовував 

забезпечення кібербезпеки, був «Закон про боротьбу з комп’ютерними 

шахрайством та комп’ютерними зловживанням» (The Computer Fraud and Abuse 

Act), прийнятий у США в 1986 році [814; 127, с. 146]. Важливим надбанням цього 

закону було визнання проблеми щодо можливості вчинення неправомірних дій 

у інформаційній сфері, що дало поштовх до розвитку інституту кібербезпеки. 

Закон закріпив відповідальність за несанкціоноване втручання у роботу 

комп’ютерних систем чи викрадення інформації з них. Крім цього, актом 

передбачено санкції до осіб, які вчиняють дії подібного характеру [124, с. 40]. 

У розвиток правового забезпечення кібербезпеки було прийнято у 1989 

році Рекомендації R(89)9 Радою Європи, якою було закріплено:  

по-перше, чіткий перелік дій, які набувають ознак кіберправопорушень;  

по-друге, головні аспекти розробки та побудови єдиної стратегії протидії 

негативним діям у кіберпросторі [744].  

Подальший еволюційний розвиток інституту кібербезпеки 

супроводжувався одночасним впровадженням відповідних правових норм як у 

міжнародному праві, так і в національних законодавствах, на основі 

імплементації міжнародно-правових норм.  

У 2000 році Організацією Об’єднаних Націй було прийнято Віденську 

декларацію про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики ХХІ століття. 
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Зазначений правовий акт ще не визначав у сучасному контексті проблеми 

кібербезпеки та відповідно не закріплював правові запобіжники нормами права 

у цій сфері. Поряд з тим, було зорієнтовано на розроблення завдань, 

рекомендацій та програми дій, спрямованих на запобігання правопорушенням, 

що пов’язані з використанням комп’ютерної техніки. 

Декларація також поклала обов’язок на усі держави-члени Організації 

Об’єднаних Націй працювати в напрямку зміцнення їх можливостей щодо 

попередження, розслідування і переслідування злочинів, пов’язаних з 

використанням високих технологій і комп’ютерів [138]. У тому ж році 

Європейським Союзом було прийнято Конвенцію про взаємодопомогу в 

кримінальних справах між членами ЄС, в рамках якої було закріплено 

особливості та нові механізми міжнародної взаємодії щодо протидії 

кіберзлочинам [327].  

Таким чином, на рівні міжнародного права було започатковано безпекове 

сприйняття кіберпростору та формування відповідного юридичного інституту, 

унікального за особливостями та середовищем поширення й, певним чином, 

самостійної галузі правових відносин. Подальший розвиток кібербезпеки 

базувався на сприйнятті  окремого правового інституту.  

У свою чергу, на необхідності формування глобальної культури 

кібербезпеки, зосереджено основні положення Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН, прийнятої в 2002 році, окреслено пріоритетні заходи й шляхи створення 

зазначеної культури у кіберпросторі, та розтлумачено особливі моменти 

механізму забезпечення цього інституту, зокрема:  

необхідність визнання та охорони правового явища кібербезпеки 

обумовлено стрімким підвищенням кількості залучених до кіберпростору країн;  

ефективна кібербезпека досягається не лише прямою діяльністю 

державних або правоохоронних органів, спрямованої на припинення відповідних 

протиправних діянь, але й превентивними заходами, крім цього, даний процес 

повинен підтримуватися суспільством;  
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державні органи повинні: постійно підвищувати рівень безпеки у сфері 

використання інформаційних технологій та аналізувати фактори, які на нього 

негативно впливають [236; 145, с. 105]. 

Резолюцією у якості правового забезпечення інституту кібербезпеки 

визначено також ключові вимоги для суб’єктів кіберпростору та наголошено на 

їх неухильному дотриманні, зокрема:  

a) обізнаність, тобто суб’єкти повинні бути інформовані про необхідність 

безпечного функціонування інформаційних систем і мереж, а також щодо 

можливостей підвищення безпеки;  

b) відповідальність, за безпеку інформаційних систем та мереж згідно з 

місцем кожного суб’єкта;  

c) реагування, тобто обов’язковість своєчасного застосування заходів щодо 

запобігання інцидентам, які порушують безпеку, їх виявлення і реагування на 

них. Суб’єкти повинні обмінюватися в належних випадках інформацією про 

загрози та фактори уразливості і вводити процедури, що передбачають 

оперативну і ефективну співпрацю в справі попередження таких інцидентів, 

тощо;  

d) етика, що значить необхідність врахування законних інтересів інших, 

оскільки інформаційні системи і мережі проникли в усі куточки сучасного 

суспільства;  

e) демократія, яка проявляється у діяльності із забезпечення цінностей, які 

визнаються демократичним суспільством, включаючи свободу обміну думками 

та ідеями, вільний потік інформації, конфіденційність інформації та комунікації, 

належний захист інформації особистого характеру, відкритість і гласність;  

f) оцінка ризику, яка: дозволяє виявляти загрози та фактори уразливості; 

має досить широку базу, щоб охопити такі ключові внутрішні та зовнішні 

аспекти як технологія, фізичні і людські фактори, застосування методик і 

послуги третіх осіб, що позначається на безпеці; дає можливість визначити 

допустимий ступінь ризику; допомагає вибрати належні інструменти контролю, 
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що дозволяють регулювати ризик потенційного збитку інформаційним системам 

і мережам з урахуванням характеру та значущості інформації, що захищається; 

g) проектування і впровадження засобів забезпечення безпеки;  

h) управління забезпеченням безпеки, тобто здійснення комплексного 

підходу до управління забезпеченням безпеки, спираючись на динамічну оцінку 

ризику, що охоплює всі рівні діяльності учасників і всі аспекти їх операцій;  

i) переоцінка – учасники повинні піддавати питання безпеки 

інформаційних систем і мереж огляду і повторній оцінці та вносити належні 

зміни в політику, практику, заходи і процедури забезпечення безпеки, 

враховуючи при цьому появу нових, зміну колишніх загроз і чинників 

уразливості [236; 421].  

Зазначені новели реалізовані також у положеннях Женевської декларації 

принципів побудови інформаційного суспільства, прийнятої на Всесвітньому 

саміті з питань інформаційного суспільства у 2003 році. Зокрема, зазначається 

необхідність формування, розвитку і впровадження глобальної культури 

кібербезпеки на основі співпраці, зокрема, міжнародної, з усіма зацікавленими 

сторонами і компетентними міжнародними організаціями. Зорієнтовано на 

важливості підвищення рівня безпеки і забезпечення захисту даних, на 

закріпленні принципу недоторканності приватного життя, розширюючи при 

цьому доступ і масштаб у торгівельних операціях. Акцентовано на необхідності 

звернення уваги на рівень соціально-економічного розвитку кожної країни і 

врахування пов’язаності з розвитком інформаційного суспільства [207]. 

Відповідним чином розвивалося законодавство і в Україні. Національний 

правовий інститут кібербезпеки формувався як невід’ємна складова світової 

спільноти із врахуванням міжнародного права. Поряд з тим, поняття 

«кібербезпека» не відразу знайшло своє відображення у національних правових 

нормах. Початкове формування інституту кібербезпеки здійснювалось 

опосередковано через суміжні сфери, дотичні до зазначеної проблеми. 

Початкове запровадження правових норм у контексті забезпечення кібербезпеки 

в Україні знайшло своє відображення в Законах України «Про Концепцію 
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Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року, «Про 

Національну програму інформатизації» від 2 жовтня 1992 року, «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року, 

«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року, «Про охорону прав 

на топографії інтегральних мікросистем» від 5 листопада 1997 року тощо.  

У розвиток законодавства, мали місце ініціативи й інших суб’єктів 

правового регулювання зазначеної сфери. У продовж 2000–2001 рр. 

Президентом України видано Укази «Про заходи щодо вдосконалення державної 

інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» та 

«Про заходи розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Internet та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні». Положення 

даних актів визначили вектор розвитку діяльності країни у сфері організації 

інформаційної безпеки, а також на нормативному рівні закріпили особливості 

використання інноваційної на той час мережі Internet та механізм її державної 

підтримки, яка мала прояв у [124, с. 44-45]:  

створенні у найкоротші строки належних економічних, правових, 

технічних та інших умов для забезпечення широкого доступу громадян, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємницької діяльності до мережі Інтернет; 

розвитку та впровадженні сучасних комп’ютерних інформаційних 

технологій у системі державного управління, фінансовій сфері, підприємницькій 

діяльності, освіті, наданні медичної та правової допомоги та інших сферах;  

вирішенні завдань щодо гарантування інформаційної безпеки держави та 

недопущенні поширення інформації, розповсюдження якої заборонено 

відповідно до законодавства тощо [528; 502].  

Значним кроком щодо розвитку національного законодавства, розширення 

переліку джерел права у сфері забезпечення кібербезпеки є ратифікація 

Конвенції про кіберзлочинність, прийнятої Радою Європи у 2005 році. 

У Преамбулі зазначається, що метою створення документу стала 

необхідність зупинення дій, спрямованих проти конфіденційності, цілісності і 
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доступності комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних даних, а також 

зловживання такими системами, мережами і даними, шляхом встановлення 

кримінальної відповідальності за таку поведінку, 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 [328].  

У конвенції зроблено спробу щодо класифікації кіберзлочинів, які, на 

думку міжнародної спільноти, несуть небезпеку щодо обробки та обміну 

інформацією у комп’ютерних системах, щоправда, як на рівні окремих 

протиправних діянь, так і на рівні узагальнюючих груп, зокрема:  

1) правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності 

комп’ютерних даних і систем (незаконний доступ, нелегальне перехоплення, 

втручання у дані, зловживання пристроями);  

2) правопорушення, пов’язані з комп’ютерами (підробка, пов’язана з 

комп’ютерами, шахрайство); 

3) правопорушення, пов’язані зі змістом (розповсюдження дитячої 

порнографії);  

4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторських та суміжних 

прав [328].  

Сучасний етап формування вітчизняного законодавства є також 

надзвичайно активним та результативним. Перш за все, Указом Президента саме 

у 2016 році, який введено у дію рішенням Ради національної безпеки і оборони 

України «Про Стратегію кібербезпеки України», вперше було застосовано 

термін «кібербезпека», базуючись на сумісних поняттях «кіберпростір, 

кібератака», зокрема, зазначено, що відкритий та вільний кіберпростір розширює 

свободу і можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний 

інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та 

ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління державою 

та вирішення питань місцевого значення, забезпечує публічність та прозорість 



107 

влади, сприяє запобіганню корупції. 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 та потужність кібератак, 

вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб [525]. Поряд з цим, 

зазначений нормативний акт непозбавлений суттєвих недоліків, зокрема, хоч і 

має місце термінологічного використання понять «кіберпростір, кібератака», все 

ж сутність цих понять не розкривається і не закріплюється нормативно в 

понятійному апараті, що звужую подальші перспективи правозастосування. 

Стратегією кібербезпеки України визначається наявна проблема 

порушення прав і свобод громадян України у кіберпросторі, у зв’язку з чим 

виникає необхідність, по-перше, запровадження належного механізму правового 

регулювання цієї сфери, а по-друге, забезпечення охорони суспільного інтересу 

від протиправних посягань всередині неї [124, с. 47].  

У Стратегії закріплюються принципи, на яких базується діяльність щодо 

досягнення поставленої мети:  

верховенство права і повага до прав та свобод людини і громадянина;  

забезпечення національних інтересів України;  

відкритість, доступність, стабільність та захищеність кіберпростору;  

державно-приватне партнерство, широка співпраця з громадянським 

суспільством у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;  

пропорційність та адекватність заходів кіберзахисту реальним та 

потенційним ризикам;  

пріоритетність запобіжних заходів;  

невідворотність покарання за вчинення кіберзлочинів;  

пріоритетність розвитку та підтримки вітчизняного наукового, науково-

технічного та виробничого потенціалу;  

міжнародне співробітництво з метою зміцнення взаємної довіри у сфері 

кібербезпеки та вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, 
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консолідації зусиль у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам, недопущення 

використання кіберпростору в протиправних та воєнних цілях;  

забезпечення демократичного цивільного контролю над утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами держави, що діють у сфері кібербезпеки [525].  

Надбанням Стратегії [525] є те, що в її положеннях кібербезпека хоча і 

визнається правовим інститутом, однак, напрямки її забезпечення включають в 

себе не тільки суто юридичні елементи, а й також політичні, економічні, 

організаційно-технічні, а саме: відповідно до ч. 4 Стратегії розвиток безпечного, 

стабільного і надійного кіберпростору має полягати насамперед у [124, с. 48-49]:  

- виробленні і оперативній адаптації державної політики у сфері 

кібербезпеки, спрямованої на розвиток кіберпростору, досягненні сумісності з 

відповідними стандартами ЄС та НАТО;  

- створенні вітчизняної нормативно-правової та термінологічної бази, 

гармонізації нормативних документів у сфері електронних комунікацій, захисту 

інформації, інформаційної та кібербезпеки відповідно до міжнародних 

стандартів і стандартів ЄС та НАТО;  

- формуванні конкурентного середовища у сфері електронних комунікацій, 

наданні послуг із захисту інформації та кіберзахисту;  

- розвитку технологій кіберзахисту засобів рухомого зв’язку, забезпеченні 

апаратної, контентної безпеки, безпеки додатків та сервісів зв’язку;  

- залученні експертного потенціалу наукових установ, професійних та 

громадських об’єднань до підготовки проектів концептуальних документів у 

сфері кібербезпеки; 

- підвищенні цифрової грамотності громадян та культури безпекового 

поводження в кіберпросторі, комплексних знань, навичок і здібностей, 

необхідних для підтримки цілей кібербезпеки, впровадженні державних і 

громадських проектів підвищення рівня обізнаності суспільства щодо 

кіберзагроз та кіберзахисту;  
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- проведенні навчань щодо надзвичайних ситуацій та інцидентів у 

кіберпросторі;  

- розвитку та удосконаленні системи державного контролю за станом 

захисту інформації, а також системи незалежного аудиту інформаційної безпеки, 

запровадженні кращих світових практик і міжнародних стандартів з питань 

кібербезпеки та кіберзахисту;  

- розвитку інфраструктури електронних комунікацій, включаючи 

широкосмуговий доступ до мережі Інтернет, цифрове та інтерактивне 

телебачення;  

- розвитку мережі команд реагування на комп’ютерні надзвичайні події;  

- створенні системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації 

кіберзагроз, у тому числі із залученням волонтерських організацій;  

- розвитку та вдосконаленні системи технічного і криптографічного 

захисту інформації;  

- розвитку міжнародного співробітництва у сфері забезпечення 

кібербезпеки, підтримці міжнародних ініціатив у сфері кібербезпеки, які 

відповідають національним інтересам України, поглибленні співпраці України з 

ЄС та НАТО для посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки, участі 

у заходах зі зміцнення довіри у кіберпросторі; 

- створенні умов для впровадження в Україні сучасних технологій 

кіберзахисту [525].  

У розвиток загального процесу правового регулювання у сфері 

кібербезпеки, певні прогалини Стратегії [525] були вирішені новим Законом 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні», головною 

метою якого є визначення правових та організаційних засад державної політики, 

спрямованої на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави в кіберпросторі, основні принципи та напрями 

забезпечення кібербезпеки України [512]. Окрім стратегічно важливої мети, 

даний нормативний документ характеризується низкою інших особливостей 

[124, с. 50]:  
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по-перше, закон фактично легалізує усі поняття з префіксом «кібер», які до 

цього часу існували переважно у наукових роботах вчених чи положеннях 

міжнародних нормативно-правових актів;  

по-друге, закон на законодавчому рівні закріплює принципи, основні 

напрямки забезпечення та об’єкти кібербезпеки України;  

по-третє, нормативний документ уточнює поняття суб’єктів механізму 

забезпечення кібербезпеки, а також більш детально представляє їх повноваження 

у цій сфері. 

Таким чином, дослідивши становлення правового інституту кібербезпеки, 

констатовано достатньо значний прогрес та сучасний стан правового 

забезпечення його в Україні. В основі правового забезпечення кібербезпеки 

вагоме місце займає обмін інформацією між суб’єктами кібербезпеки. Важливим 

елементом удосконалення правового забезпечення кібербезпеки, зокрема, 

підвищення рівня обміну даними, є адекватний та паралельний розвиток 

правового регулювання в межах та на основі прогресу інноваційних 

інформаційних технологій та Інтернет.  

Поряд з цим, становлення національного правового інституту 

кібербезпеки, напряму пов’язується з розвитком міжнародного права у цій сфері 

і, перш за все, європейського, яке слугувало певним стандартом у сфері 

інформаційної та телекомунікаційної захищеності суспільства. 

Необхідною умовою розвитку суспільства є наявність низки відповідних 

факторів, серед яких провідним є рівень безпеки [345, с. 192-204]. З огляду на 

зазначене у сучасних умовах суспільного розвитку на передній план виходить 

кібербезпека та її забезпечення не лише шляхом упровадження відповідної 

державної політики на основі прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і 

програм, а й створенням дієвого механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки в Україні.  

Розвиток інформаційного суспільства, який супроводжується 

впровадженням у повсякденному житті комп’ютерної техніки, інформаційних й 

телекомунікаційних технологій, потребує адекватного правового регулювання у 
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цій сфері, так як поряд із позитивними аспектами технічного прогресу, мають 

місце негативні прояви, які поширюються та завдають збитків, порушують права 

свободи громадян тощо. Саме тому нагальною є потреба формування ефективної 

правової системи забезпечення кібербезпеки як на міжнародному, так і на 

національному рівнях. Тобто відносини у кіберпросторі потребують достатнього 

правового регулювання. Як зазначають українські фахівці, особливо актуальною 

визначена проблема постає відносно забезпечення національної безпеки та 

суспільно небезпечних діянь, які повинні набути статусу правопорушень у 

кіберсфері та тягнути за собою юридичну відповідальність [59].  

З огляду на зазначене, проблеми адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки визначається певними чинниками:  

– розвитком світових і національних комп’ютерних мереж і нових 

технологій, що забезпечують доступ до інформаційних ресурсів; 

– перекладом інформаційних ресурсів на електронні носії і концентрацією 

їх в інформаційних системах; 

– підвищенням «ціни» створюваної і накопиченої інформації, що слугує 

реальним ресурсом соціально-культурного і особового розвитку; 

– розробкою і вдосконаленням інформаційних технологій, які можуть 

ефективно використовуватися кримінальними структурами [68, с. 135]. 

Поряд з цим, на думку Демедюка С., відсутність належного 

адміністративно-правового регулювання забезпечення та організації 

кібербезпеки в Україні є одним з найважливіших чинників розвитку і зростання 

кіберзлочинності [208]. Попри те, що останніми роками тематика кібербезпеки в 

Україні все частіше артикулюється на найвищому державницькому рівні, 

адміністративно-правове регулювання забезпечення та організації кібербезпеки, 

реальні заходи в цій сфері все ще залишаються багато в чому фрагментарними 

та несистемними. Адміністративно-правове регулювання та забезпечення 

кібербезпеки в Україні є новим і доволі динамічним напрямом сучасних знань. 

Відтак, на сьогодні в цій сфері немає ані «надійної аксіоматики», ані чітко 
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сформульованої термінології та загальноприйнятих понять, категорій, принципів 

тощо, що потребує подальшої розробки [208]. 

Базовою категорією права, як і у будь якій іншій галузі, є принципи, що 

містяться у нормах правових актів. Кіберпростір, як одна із сфер суспільних 

відносин, не є виключенням і також потребує врегулювання та постійного 

розвитку й удосконалення кібербезпеки. Спектр суспільних відносин, щодо 

забезпечення кібербезпеки, є доволі широким, що і формує значний за обсягом 

правовий інститут, об’єктом якого є правовідносини у сфері обігу інформації. 

Забезпечення кібербезпеки обгрунтовано є правовим явищем, що обумовлює 

необхідність впровадження правових інструментів, які базуються на відповідних 

теоретичних засадах, що формують відповідну методологію та систему 

принципів. Перш за все, виділимо закріплені принципи правового механізму 

забезпечення кібербезпеки в адміністративно-правових нормах чинного 

законодавства в Україні.  

Досліджуючи адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки, 

перш за все, необхідним є врахування принципів побудови правової системи 

держави, що закладені у нормах Конституції. Уже на цьому рівні проявляється 

певні особливість адміністративно-правового регулювання.  

Згідно Конституції, Україна – суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава. Закріпивши поняття правової держави, логічним є 

виділення базового принципу, що закріплено у ст. 8 Конституції України – 

верховенство права та проявляється у наступному:  

Конституція України має найвищу юридичну силу;  

закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції і повинні відповідати їй;  

норми основного закону є нормами прямої дії [330].  

Зазначена норма Основного Закону України формально закріпює «право» 

безапеляційним регулятором суспільних відносин, що, у свою чергу, забезпечує 

юридичне підгрунтя інституту кібербезпеки, з відповідними засадами та 

механізмом адміністративно-правового регулювання. А якщо говорити про 
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юридичні засади, теоретична конструкція чого є обгрунтованою, то поняття 

«правові принципи» достатньо повно відображають це явище, що має своє 

підтвердження у відповідній науковій літературі. Так, дослідники [124, с. 68], 

наводячи найпростішу дефініцію, зазначають, що вона виглядатиме наступним 

чином: це керівні ідеї, основи певної правової галузі, інституту чи окремого 

механізму.  

Зазначене не повною мірою дає можливість розуміння сутності, так як є 

певною мірою звуженим. Наукова юридична література фіксує достатньо не 

мало різноманітних дефініцій принципів права. Це зумовлюється тим, що 

принципи права є неодноманітним і неоднозначним явищем, до дослідження 

якого можна і треба підходити з різних боків [307, с. 42]. Науковці: Явич Л.С., 

Ронжин В.М. та Васильєв А.М., зазначають, що принципи права – це ідеї, 

теоретичні, нормативно-керівні положення того чи іншого виду людської 

діяльності, які конкретизуються в змісті правових норм та об’єктивно зумовлені 

матеріальними умовами існування суспільства [709, с. 64; 564, с. 34; 611, с. 40].  

У свою чергу, Анісімова Г.В. пропонує правові засади сприймати як 

загальнонаукову категорію, якою оперують, як правило, в двох значеннях: по-

перше, як основним вихідним положенням якої-небудь теорії, вчення, науки, 

світогляду; по-друге, як внутрішнім переконанням людини, визначальним її 

ставленням до дійсності, норм поведінки й діяльності [46, с. 486].  

І аналогічної точки зору, з невеликим відхиленням у формулюванні, але 

подібним розумінням, в більшості випадків під принципами права вчені 

розуміють загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, а також вихідні 

керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і 

випливають з ідей справедливості й свободи, визначають загальну спрямованість 

і найістотніші риси чинної правової системи [101, с. 53].  

На думку Козюбри М.І., правові принципи – це відправні ідеї, основні 

засади, що визначають зміст і спрямованість правового регулювання [303, с. 66]. 

Розвиває цю конценцію розуміння сутності основних засад група вчених, які 

принципи права тлумачать як керівні ідеї, об’єктивно властиві праву відправні 
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начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників 

суспільних відносин із метою гармонійного поєднання індивідуальних, групових 

і громадських інтересів та визначають зміст і спрямованість правового 

регулювання, відображають найважливіші закономірності соціально-

економічної формації [611, с. 40; 585; 550].  

Зазначимо, що використання та визначення правових принципів у 

юридичній системі держави, особливо у закондавчих актах, є досить широким, 

що пояснюється обгрунтованою необхіністю врегулювання суспільних відносин 

та визначення базових інститутів регулювання. Зазначене потребує, у свою 

чергу, відповідної класифікації, що вже саме по собі є доволі значною 

проблемою для дослідження та використання.  

У науковій літературі принципи права частіш за все класифікують залежно 

від сфери дії на загальні, міжгалузеві, галузеві, а також на принципи підгалузей 

та інститутів права. Вони притаманні, відповідно, праву в цілому, декільком 

галузям права, окремим галузям, підгалузям або інститутам права [303, с. 70].  

Зокрема, професор Копейчиков В.В. з колегами класифікують принципи 

права за їх функціональним призначенням і об’єктом відображення. За цим 

критерієм принципи права об’єднані в дві групи:  

1) соціально-правові – відображають систему цінностей, що властиві 

суспільству і мають правову форму виразу (домінування загальнолюдських 

цінностей над інтересами класів, націй, єдність суспільних і особистих 

інтересів);  

2) спеціально-правові – узагальнюють засади формування та існування 

власне права як специфічного соціального явища.  

Останні включають загальноправові (принципи гуманізму, рівності 

громадян перед законом, демократизму, законності, взаємної відповідальності 

держави і особи), міжгалузеві і галузеві принципи права [101; 308, с. 135-136].  

У вітчизняному законодавстві тривалий час не існувало чіткого переліку 

принципів забезпечення кібербезпеки, які лише обмірковувалися науковцями у 

теоретичних дослідженнях. Хоча, окремі принципи забезпечення кібербезпеки 
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мали своє відображення у нормативно-правових актах щодо забезпечення 

інформаційної безпеки в України.  

І лише кілька років тому, у Законі України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» статтею 3 правовою основою забезпечення 

кібербезпеки України визначено: Конституція України, закони України щодо 

основ національної безпеки, засад внутрішньої і зовнішньої політики, 

електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та 

інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, цей та інші закони 

України, Конвенція про кіберзлочинність, інші міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази Президента 

України, акти Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові 

акти, що приймаються на виконання законів України. Крім того, якщо 

міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано 

Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені 

положеннями вищенаведеного Закону, то застосовуються положення 

міжнародного договору України [512].  

З-поміж іншого, сам Закон України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» [512], визначає принципи забезпечення кібербезпеки 

України:  

1) верховенства права, законності, поваги до прав людини і 

основоположних свобод та їх захисту в порядку, визначеному законом;  

2) забезпечення національних інтересів України;  

3) відкритості, доступності, стабільності та захищеності кіберпростору, 

розвитку мережі Інтернет та відповідальних дій у кіберпросторі;  

4) державно-приватної взаємодії, широкої співпраці з громадянським 

суспільством у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, зокрема, шляхом обміну 

інформацією про інциденти кібербезпеки, реалізації спільних наукових та 

дослідницьких проектів, навчання та підвищення кваліфікації кадрів у цій сфері;  

5) пропорційності та адекватності заходів кіберзахисту реальним та 

потенційним ризикам, реалізації невід’ємного права держави на самозахист 
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відповідно до норм міжнародного права у разі вчинення агресивних дій у 

кіберпросторі;  

6) пріоритетності запобіжних заходів;  

7) невідворотності покарання за вчинення кіберзлочинів;  

8) пріоритетного розвитку та підтримки вітчизняного наукового, науково-

технічного та виробничого потенціалу;  

9) міжнародного співробітництва з метою зміцнення взаємної довіри у 

сфері кібербезпеки та вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, 

консолідації зусиль у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам, недопущення 

використання кіберпростору в терористичних, воєнних, інших протиправних 

цілях;  

10) забезпечення демократичного цивільного контролю за утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, що провадять діяльність у сфері кібербезпеки. 

Аналізуючи викладені принципи та їх використання чи посилиння на їх 

підгрунття, у нормативно-правових актах забезпечення кібербезпеки, достатньо 

наочним є їх прояв у відповідних юридичних нормах. При цьому, одні принципи 

відображають конституційність механізму забезпечення кібербезпеки, інші – 

особливості його застосування. Наприклад, перший принцип – верховенства 

права і законності – уособлює головні основи буд-якої демократичної держави 

та знаходить своє закріплення безпосередньо у Конституції України [124, с. 72-

73]. Потрібно зазначити, що хоча законність та верховенство права дійсно є 

пов’язаними між собою юридичними конструкціями, доволі часто ці поняття 

помилково ототожнюють.  

З-поміж науковців-юристів достатньо чітко та концептуально визначено 

розуміння поняття законності як у цілому, тобто законності у розумінні методу 

регулювання, так і в особливому значенні, тобто законності у розумінні 

принципу організації і діяльності механізму держави. Зокрема, законність часто 

характеризується як суворе і неухильне слідування державними органами та 
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посадовими особами закону в процесі застосування права або ж як слідування 

праву органами держави і її громадянами [401; 91, с. 86].  

Щодо забезпечення кібербезпеки законність необхідно розуміти як вимогу 

щодо відповідності цього механізму нормам Конституції, іншого законодавства 

та міжнародно-правовим актам, ратифікованим у визначеному законом порядку. 

Крім того, суб’єкти забезпечення кібербезпеки в процесі виконання своїх 

функцій не можуть діяти поза законом [124, с. 73].  

Наступним, є виділення принципу невідворотності покарання за вчинення 

кіберзлочинів. Він походить від основоположного завдання всього 

кримінального права щодо забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 

безпеки людства, а також запобігання злочинам [347].  

На думку професора Фріса П.Л., цей принцип визначає необхідність: 

виявлення та розкриття всіх без винятку вчинюваних у реальній дійсності 

злочинів; притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, винних у їх 

вчиненні; застосування до кожного з них заходів кримінального покарання або 

таких заходів, що його замінюють, або звільнення від кримінальної 

відповідальності і (або) від покарання у випадках і на підставах, передбачених 

кримінальним законом; відшкодування заподіяної злочином шкоди там, де це 

можливо; покликаний продемонструвати соціально нестійким елементам 

«невигідність» порушення кримінального закону [662; 687, с. 465].  

Серед інших принципів доречним є виділення тих, що формують правові 

засади реалізації адміністративно-правового мезанізму забезпечення 

кібербезпеки. Зокрема, п. 6 ст. 7 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» закріплює пріоритетність привентивних 

заходів забезпечення кібербезпеки. Тобто акцент не на каральних заходах, а 

заходах запобігання, що повною мірою реалізується комплексним 

запровадженням норм адміністративного права та створенням відповідного 

адміністративно-правового механізму. Сутність зазначеного принципу 
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забезпечення кібербезпеки полягає в тому, що запобіжні заходи закріплені саме 

в нормах адміністративного законодавства, адже вони здійснюються 

державними органами та використовуються з метою попередження 

правопорушень у тій чи інший сфері та недопущення вчинення правопорушень 

в майбутньому. Крім того, в рамках механізму забезпечення кібербезпеки 

адміністративно-правове регулювання набуває більш широкого розуміння [124, 

с. 74].  

Враховуючи те, що адміністративне право як окрема галузь права – це 

сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини управлінського 

характеру з метою реалізації завдань і функцій держави, та яке відрізняється від 

інших галузей права специфікою предмета, методу регулювання та 

структурними особливостями [20, с. 19; 38, с. 7], необхідно виділити особливий 

імперативний метод регулювання правовідносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки. 

Зазначене дає підстави узагальнювати та трактувати, що адміністративно-

правове забезпечення кібербезпеки – це цілеспрямований імперативний вплив 

адміністративно-правовими нормами чинного законодавства на суспільні 

відносини щодо забезпечення кібербезпеки, які спрямовані на використання та 

застосування спеціальних адміністративно-правових засобів та запобіжних 

адміністративно-правових заходів з метою уникнення правопорушень у 

кіберпросторі.  

Правове регулювання відносин у сфері державного управління, що і є 

предметом адміністративного права, має певні особливості та виділяє 

адміністративне право у самостійну галузь. Специфічний предмет правового 

регулювання з реалізацією владних повноважень у сфері управління державою 

обумовлюють застосування виключно імперативного методу регулювання 

правовідносини. Складовими цих правовідносин є відносини управлінського 

характеру, сторонами яких є:  

органи виконавчої влади; 
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органи виконавчої влади і підпорядковані підприємства, установи, 

організації; 

органи виконавчої влади, які не пов’язані безпосередньою 

підпорядкованістю;  

органи управління й органи громадських організації; 

органи виконавчої влади і громадяни [38].  

Адміністративно-правове регулювання як поняття достатньо грунтовно 

проаналізовано та розкривто науковцями. Низка вчених визначають 

адміністративно-правове регулювання як сукупність відповідних засобів, які 

застосовуються з метою забезпечення прав, свобод і публічних законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування громадянського 

суспільства і держави [409, с. 278; 245, с. 124]. Але таке визначення досить 

широке та недоречне, адже воно не є інформативним, так як належним чином не 

розкриває внутрішні особливості адміністративно-правового регулювання [124, 

с. 77].  

У свою чергу, Галунько В.В. та Єщук О.М. зазначають, що 

адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм 

адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за 

допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування 

громадянського суспільства та держави [160; 184, 61].  

Поряд з тим, звертає на себе увагу розуміння поняття адміністративно-

правового регулювання запропоноване Теремецьким В.І.: адміністративно-

правове регулювання являє собою цілеспрямований вплив правових норм, що 

прийняті державою і є відповідними адміністративними засобами забезпечення 

прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб та держави у суспільних 

відносинах з метою підпорядкування їх юридично встановленому правопорядку, 

а також охорони та розвитку в інтересах суспільства і держави [630, с. 52].  

Таким чином, законодавство у сфері забезпечення кібербезпеки, перш за 

все, формується сукупністю норм адмінітративно-правового регулювання, 
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якими і забезпечується відповідний порядок у діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки в Україні.  

Зокрема, ст. 8 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» визначено, що національна система кібербезпеки є 

сукупністю 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 [512]. При 

цьому, законом визначається необхідність формування чіткої системи суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки з визначеною ієрархічною структурою. Визначені 

суб’єкти, наділяються владними повноваженнями та компетенцією й, 

застосовуючи механізм державного примусу забезпечують регулятивний вплив 

на правовідносини щодо забезпечення кібербезпеки. Так, Державний центр 

кіберзахисту, забезпечує створення та функціонування основних складових 

системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет, системи 

антивірусного захисту національних інформаційних ресурсів, аудиту 

інформаційної безпеки та стану кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури, системи виявлення вразливостей і реагування на 

кіберінциденти та кібератаки щодо об’єктів кіберзахисту, системи взаємодії 

команд реагування на комп’ютерні надзвичайні події, а також у взаємодії з 

іншими суб’єктами забезпечення кібербезпеки розробляє сценарії реагування на 

кіберзагрози, заходи щодо протидії таким загрозам, програми та методики 

проведення кібернавчань [512].  

Звертає на себе увагу й інший варіант вирішення завдання 

адміністративно-правового регулювання щодо забезпечення кібербезпеки в 

Україні. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» створено урядову команду «CERT-UA», функціонування 

якої здійснюється Державною службою спеціального зв’язку та захисту 
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інформації України, щодо реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, 

завданнями якої є: 

накопичення та проведення аналізу даних про кіберінциденти, ведення 

державного реєстру кіберінцидентів;  

надання власникам об’єктів кіберзахисту практичної допомоги з питань 

запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінцидентів щодо цих об’єктів;  

організація та проведення практичних семінарів з питань кіберзахисту для 

суб’єктів національної системи кібербезпеки та власників об’єктів кіберзахисту;  

підготовка та розміщення на своєму офіційному веб-сайті рекомендацій 

щодо протидії сучасним видам кібератак та кіберзагроз;  

взаємодія з правоохоронними органами, забезпечення їх своєчасного 

інформування про кібератаки; 

взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями з питань 

реагування на кіберінциденти;  

взаємодія з українськими командами реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події, а також іншими підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності, які провадять діяльність, пов’язану із 

забезпеченням безпеки кіберпростору;  

опрацювання отриманої від громадян інформації про кіберінциденти щодо 

об’єктів кіберзахисту;  

сприяння державним органам, органам місцевого самоврядування, 

військовим формуванням, утвореним відповідно до закону, підприємствам, 

установам та організаціям незалежно від форми власності, а також громадянам 

України у вирішенні питань кіберзахисту та протидії кіберзагрозам [512].  

Таким чином, сформовано центральну ланку забезпечення кіберзахисту 

України шляхом законодавчо визначеного адміністративно-правового механізму 

запобігання протиправним діям у кіберпросторі. Наше бачення центрального 

місця та пріоритетності саме адміністративно-правового механізму базується на 

першочерговості застосування заходів спрямованих на упередження кібератак, 

порушення прав та інтересів громадян, суспільства та держави щодо 
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використання, обробки та поширення інформації в кіберпросторі. Діяльність 

широкого кола державних регуляторів, суб’єктів щодо реалізації державної 

політики у сфері кібербезпеки також визначає адміністративно-правове 

регулювання ключовим правовим механізмом забезпечення кібербезпеки. 

Зазначені суб’єкти, згідно чинного базового закону, і складають Національну 

систему кібербезпеки України, так як наділені владними повноваженнями, 

функціонують у певній ієрархічній структурі відносин та забезпечують 

належний стан кібербезпеки на основі застосування спеціальних 

адміністративно-правових заходів. 

Комплексне дослідження адміністративно-правового регулювання у сфері 

кібербезпеки передбачає, насамперед, проведення глибокого аналізу щодо 

формулювання основних понять. Недоліки понятійного апарату у сфері 

адміністративно-правового регулювання забезпечення та організації 

кібербезпеки не дозволяють: визначити ознаки та об’єктивно оцінити основні 

загрози у національному сегменті кіберпростору; визначити найбільш ефективні 

заходи забезпечення кібербезпеки; чітко сформулювати завдання та функції 

суб’єктів кібербезпеки тощо [341]. 

Безумовно, ключовою проблемою у формуванні тезаурусу сфери 

кібербезпеки є визначення поняття кіберпростір [228, с. 69]. Переважна 

більшість експертів кібербезпеки пов’язують визначення поняття та 

проблематику кібербезпеки саме через кіберпростір, під яким розуміють 

сукупність комп’ютерних, телекомунікаційних та Інтернет систем або як 

середовище, яке створює інтегративну основу всіх кіберявищ [208].  

Зазначене поняття використовується достатньо часто, і в наукових 

дослідження існує безліч підходів до його визначення. З точки зору поєднання 

слів «кібернетичний» та «простір», кіберпростір – це простір (територія), який 

створений та працює на основі принципів, методів кібернетики (науки про 

загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації) [393, 

с. 216]. З філософської точки зору, кіберпростір – це сфера віртуального буття 
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людини, де діють інші закони, інші звичаї, де людина перетворюється на 

громадянина іншої держави, стає «кібернавтом» [142, с. 144]. 

Відповідно до міжнародного стандарту, кіберпростір – це середовище 

існування, що виникло в результаті взаємодії людей, програмного забезпечення 

та послуг в Інтернеті за допомогою технологічних пристроїв і мереж, що 

під’єднані до них, якого не існує в будь-якій фізичній формі [658, с. 654] . 

В різних країнах зазначене поняття визначається дещо по іншому, зокрема 

[485, с. 62]: 

США: кіберпростір – це сфера, яка характеризується можливістю 

використання електронних і електромагнітних засобів для запам’ятовування, 

модифікування та обміну даними в мережевих системах і пов’язану з ними 

фізичну інфраструктуру;  

Великобританія: кіберпростір – це всі форми мережевої цифрової 

активності, що включають у себе контент і дії, здійснювані через цифрові 

мережі;  

Німеччина: кіберпростір – це вся інформаційна інфраструктура, яка 

доступна через Інтернет поза будь-якими територіальними кордонами; 

Євросоюз: кіберпростір – це віртуальний простір, у якому циркулюють 

електронні дані світових персональних комп’ютерів. 

У свою чергу, професор Сергій Гнатюк, який є фахівцем та експертом з 

кібербезпеки, провівши багатокритеріальний аналіз, запропонував узагальнене 

визначення: кіберпростір – це віртуальний простір, що отриманий у результаті 

взаємодії користувачів, програмного та апаратного забезпечення, мережевих 

технологій (у т.ч. Інтернет) для підтримки та управління процесами 

перетворення інформації (електронних інформаційних ресурсів) з метою 

забезпечення інформаційних потреб суспільства [171, с. 119]. 

А Мельник С.В. кіберпростір визначає як простір, сформований 

інформаційно-комунікаційними системами, в якому проходять процеси 

перетворення (створення, зберігання, обміну, обробки та знищення) інформації, 

представленої у вигляді електронних комп’ютерних даних [412].  
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Американські експерти щодо кібербезпеки у воєнній сфері [779; 751], 

визначають поняття кіберпростір, базуючись на закріпленому у Національній 

військовій стратегії для операцій у кіберпросторі (2006 рік) – це сфера, що 

характеризується можливістю використання електронних та електромагнітних 

засобів для запам’ятовування, модифікування та обміну даними через мережеві 

системи та пов’язана з ними фізична інфраструктура [824]. На думку експертів 

[228, с. 69], саме це визначення було покладено і в основу розроблення 

документа Стратегічне бачення Кіберкомандування повітряних сил (2008 

рік) [725] та Стратегії національної безпеки США (2010 рік), в якому, зокрема, 

зазначається, що військові повинні й надалі мати можливість захищати інтереси 

США у всіх основних сферах – землі, повітрі, воді, космосі та 

кіберпросторі [752].  

Військові експерти США у контексті стратегічного бачення кібербезпеку 

пропонують розуміти як своєрідну сукупність категорій: «використання 

кіберпростору» (атаки в кіберпросторі та збільшення власних сил), «контроль 

кіберпростору» (оборонні дії в кіберпросторі й атакуючі контрдії в 

кіберпросторі) та «налаштування кіберпростору» (глобальні спостережні 

операції в кіберпросторі, операції з управління та контролю за мережами та 

безпекою, операції з цивільної підтримки в кіберпросторі) [725]. 

Американський дослідник Ліпман Дж. сформулював дві основні складові 

щодо характеристики кіберпростору: визначення кіберпростору та воєнні дії у 

кіберпросторі [812]. Ним також запропоновано визначення кібербезпеки щодо 

воєнної сфери США: забезпечення для США свободи дій, контроль доступу та 

визначення місцезнаходження противника у кіберпросторі [812]. 

Дж. Ліпман зазначав, що важливим є розуміння того, чим є кіберпростір (і 

чим він не є), а також того, що означає боротьба у кіберпросторі [812]. При цьому 

акцентовано увагу на певних змінах у сприйнятті кіберпростору військовими 

експертами [812] та перехід до визначення не через фізичні властивості, а 

впроваджуючи теоретичні поняття віртуального світу.  
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У той же час американка Памела Вуллей з Інституту технологій повітряних 

сил США, запропонувала визначати кіберпростір як створене людиною цифрове 

довкілля, що використовується для миттєвого, безкордонного, глобального, без 

організаційних, культурних, національних чи політичних кордонів збору, 

зберігання й передачі даних та інформації між електронним обладнанням [890]. 

У той же час офіційними документами в США: Огляд політики щодо 

кібепростору (2009) та Директива Президента з національної безпеки 54 / 

Директива Президента з внутрішньої безпеки 23 (2008) (National Security 

Presidential Directive 54 / Homeland Security Presidential Directive 23 – NSPD-

54/HSPD-23), кіберпростір визначено як взаємозалежні мережі, комп’ютерні 

системи, ІТ-інфраструктури, що включають інтернет, телекомунікаційні мережі, 

комп’ютерні процесори та контролери у критично важливих сферах [760]. 

У доповіді «Безпека кіберпростору для 44-го Президента», підготовленій 

за загальним керівництвом Льюїса Дж. поняття кіберпростір визначено дещо 

більше, ніж просто мережа інтернет, що включає всі мережеві форми та цифрову 

діяльність [855]. Водночас автори акцентують увагу, наводячи приклади 

численних проникнень хакерів в інформаційні системи, на особливостях загроз 

від кібератак, наслідки від яких очікувалися переважно фізичного характеру 

(відкриття шлюзів, авіакатастрофи), натомість вони мають яскраво виражений 

інформаційний характер [855]. Крім того, у документі зазначено, що головні 

загрози критичній інфраструктурі походять передусім від військових і 

розвідувальних служб інших держав, оскільки саме вони підготовлені 

необхідним чином, мають необхідні ресурси та ставлять перед собою чіткі 

цілі [855]. Зростання зв’язків між інформаційними системами, інтернетом, 

іншими інфраструктурами створює можливості для зловмисників порушити 

зв’язок, постачання електроенергії, пошкодити трубопроводи, нафтопереробні 

заводи, завадити діяльності фінансових структур та інших критично важливих 

об’єктів інфраструктури [760].  

Група авторів окремого дослідження «Кібермогутність і національна 

безпека» (Cyberpower and National Security) акцентують увагу на достатньо 
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широких можливостях визначення феномену кібер. Зокрема, Деніел Куел, 

розглядаючи термінологію у зазначеному дослідженні, навів близько 30 

визначень кіберпростору та в остаточному варіанті запропонував наступне: 

кіберпростір – операційний домен, обмежений використанням електроніки та 

електромагнітним спектром для створення, збереження, зміни, обміну та 

використання інформації у взаємопов’язаних та інтернетизованих 

інформаційних системах та пов’язаній з ними інфраструктурі [758, с. 4]. 

Резюмуючи досвід американських науковців та експертів, варто зазначити 

на прагматизмі у визначеннях ключових понять: найважливіший урок, який ми 

винесли із цього багатоманіття, це те, що визначення мають допомагати 

формувати політики чи робити аналіз, а не обмежувати їх [758, с. 4]. Саме 

використовуючи такий концептуальний підхід, доречним є використання 

базового поняття у якості шаблону, доповнюючи його щоразу додатковими 

характеристиками, які сприятимуть динаміці його розвитку. Зокрема, 

розширюючи поняття кібербезпека, пропонується включити не лише технічні 

питання, а й людський чинник – ворожі інсайдерські дії чи людські помилки, а 

також проблеми владних відносин на національному та міжнародному рівнях 

[228, с. 71-72]. 

Не залишаються осторонь і вітчизняні науковці щодо визначення поняття 

кіберпростору. Манжай О. зазначає, що це інформаційне середовище (простір), 

яке виникає (існує) за допомогою технічних (комп’ютерних) систем при 

взаємодії людей між собою, взаємодії технічних (комп’ютерних) систем та 

управлінні людьми цими технічними (комп’ютерними) системами» [393, с. 215]. 

А професор Погорецький А. пропонує розуміти під кіберпростором штучне 

електронне середовище існування інформаційних об’єктів у цифровій формі, що 

утворене в результаті функціонування кібернетичних комп’ютерних систем 

управління й оброблення інформації та забезпечує користувачам доступ до 

обчислювальних й інформаційних ресурсів систем, вироблення електронних 

інформаційних продуктів, обмін електронними повідомленнями, а також 

можливість за допомогою електронних інформаційних образів у режимі 
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реального часу вступати у відносини (взаємодіяти) щодо спільного використання 

обчислювальних та інформаційних ресурсів системи (надання інформаційних 

послуг, ведення електронної комерції тощо) [476, с. 80]. 

Цікавою є думка [228, с. 72] з приводу того, що у західних дослідженнях 

при визначенні поняття кіберпростір нерозв’язаною та нерозтлумаченою 

залишилась друга частина терміну – «простір». Поряд з цим, вітчизняні науковці 

«простір» розуміють достатньо широко й описують його у якості певної частини 

буття людини.  

Таким чином, усі перераховані положення мають важливий 

методологічний зміст щодо розуміння проблем кібербезпеки і не лише в 

контексті інших видів безпеки. У свою чергу, складнощі з визначенням поняття 

кіберпростору обумовлюють наступні проблеми щодо розуміння кібербезпеки та 

кібервійни (війни в кіберпросторі). Поряд з тим, за умов сучасного 

технологічного розвитку кіберсфери, методологічні засади адміністративно-

правового забезпечення кібербезпеки потребують подальшого вдосконалення.  

 

Висновки до розділу 1.  

Використання кіберпростору у якості полігону гібридної агресії є мало 

дослідженим тому що є більш характерним для сучасної стратегії воєнної агресії. 

Актуальність кібербезпеки України значно посилюється з огляду на те, що проти 

неї ведеться гібридна війна, одним з проявів якої є кібератаки на українські 

державні органи та установи, а також об’єкти критичної інфраструктури. 

Сучасний стан розвитку суспільних відносин у кіберпросторі для України 

характеризується низкою як загальноцивілізаційних ознак, характерних 

інформаційному суспільству, так і певними особливостями, що є результатом 

гібридної агресії на територію України. Дуалізм зазначеної характеристики 

кіберпростору для вітчизняних користувачів інформаційно-

телекомунікаційними системами, перш за все, притаманний безпековій 

складовій інформаційних суспільних відносин. Кібербезпека України умовно 

розглядається у двох площинах: технологічний прогрес не лише сприяє 
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стрімкому розвиткові інформаційних комунікацій та послуг, а й формує свої 

специфічні загрози – кіберзагрози, що є надбанням усього глобального людства 

та певним чином невідворотною кармою сучасного інформаційного суспільства; 

з іншого боку, Україна у стані війни, яка характеризується агресивними 

нападами не лише у воєнній сфері, інша складова агресії проти України, можливо 

навіть попереду всього іншого, базується на сучасних інформаційних 

технологіях і гібридизує усталені конвенційні канони війни.  

Гібридна війна значно посилює вплив кіберзагроз на українське 

суспільство та на фоні глобальних тенденцій загрози у кіберпросторі актуалізує 

небезпеку від цілеспрямованих кібератак як інструменту агресії проти нашої 

держави. Зазначене, перш за все, потребує адекватного розуміння проблеми 

кіберзагроз в умовах гібридної війни, що виходить за межі традиційного 

сприйняття глобальних безпекових тенденцій та акцентує увагу на кіберзагрозах, 

що є цілеспрямованою агресією у кіберпросторі та порушує права і свободи 

громадян України, інтереси українського суспільства та держави Україна. 

Проблема безпеки взагалі, інформаційної й кібербезпеки, зокрема, 

останніми десятиліттями є надзвичайно актуальною й поширюється настільки 

швидко, що певним чином неможливо зосередитись на сутності нового явища та 

межах його використання у контексті правового забезпечення. Тому виникає 

необхідність конкретизувати та більш глибоко розкрити сутність розуміння 

проблеми кібербезпеки через ретроспективний аналіз інформаційної безпеки до 

сучасних безпекознавчих засад кібербезпеки на основі надбань найбільш 

відомих представників наукової думки у цій сфері. Разом з тим, напрацювання у 

сфері інформаційної безпеки нададуть можливість більш результативнішого та 

дієвого аналізу кібербезпеки, що, у свою чергу, згенерує масив знань для 

формування обґрунтованої та ефективної державної політики щодо протидії 

кіберзагрозам. 

У сфері кібербезпеки існує низка проблем, які не можуть бути повноцінно 

вирішені традиційними засобами та на які слід звернути увагу суспільству та 

відповідним державним органам. Масштабні кіберзлочини, що зачіпають усі 
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сторони життя суспільства, в основі яких лежать новітні методи здійснення 

кібератак, а також управління суспільною свідомістю вимагають системного 

підходу до створення комплексної національної системи кібербезпеки, здатної 

протистояти цим загрозам. 

Негативні явища кіберсфери набувають загрозливих масштабів, що 

зумовлює необхідність охоплення її регулятивними та охоронними функціями 

права, а також підвищує увагу до кібербезпеки як до окремої складової 

національної безпеки України. Процес формування механізму адміністративно-

правового регулювання забезпечення та організації кібербезпеки стикається з 

низкою проблем, обумовлених інноваційним характером кібербезпекової 

проблематики. Зокрема, сутнісними проблемами стають термінологічна 

невизначеність і неготовність чинної правової бази протистояти новим загрозам.  

У таких умовах важливим є системний підхід до формування понятійно-

термінологічного апарату адміністративно-правового регулювання забезпечення 

та організації кібербезпеки, який забезпечить адекватне його змістовне 

наповнення, відповідність вимогам, що висуваються до правової термінології, а 

також погодження з термінологією діючого українського законодавства та 

міжнародних актів. 

Без сумніву кібербезпека є розвиненим правовим явищем, що має 

відповідні сформовані нормативно-правові засади. Поряд з цим, розвиток 

кібербезпеки як безпекового явища, а тим більше, феномену правових відносин, 

зокрема, із врахуванням унікальності та особливостей адміністративно-

правового регулювання, є історичним процесом, історико-правова 

характеристика якого обумовлює історичний вираз розвитку цього феномену у 

правовій системі суспільства. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГІБРИДИЗАЦІЇ 

КІБЕРЗАГРОЗ 

 

 

2.1. Механізм застосування адміністративно-правових заходів 

забезпечення кібербезпеки 

 

Механізм правового регулювання є достатньо поширеним поняттям в 

юридичній науці. Досліджуючи його сутність, Алексєєв С.С. пропонував 

розуміти його як сукупність юридичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [30, с. 24]. У свою чергу, 

Горшеньов В.М. під механізмом правового регулювання визначав способи 

впливу, реалізації права, а також проміжні ланки – правовідносини, які 

призводять нормативність права до впорядкованості суспільних відносин [185, 

с. 154-155]. 

Вітчизняні вчені Шемшученко Ю.С. та Бобровник С.В. виділяли ключові 

складові механізму правового регулювання: а) норми права; б) юридичні факти; 

в) власне правові відносини, тобто суспільні відносини, опосередковані нормами 

права; г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, тобто 

дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових норм; ґ) правові санкції 

щодо порушників норм права [705, с. 40-41], додатково вводячи до механізму 

правового регулювання юридичні факти та правові санкції. 

У той же час, Крестовська Н.Н. та Матвєєва Л.Г. зазначають, що механізм 

правового регулювання є функціонуючою, як єдине ціле, системою правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних 

відносин. Метою механізму правового регулювання є оптимізація суспільних 

відносин, забезпечення суспільного і правового порядку на основі режиму 
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законності. До елементів механізму правового регулювання входять: норми 

права; юридичний факт; акти безпосередньої реалізації права; акти застосування 

права [346, с. 354-356]. 

З-поміж іншого, науковець та фахівець у сфері теорії держави і права 

Скакун О.Ф. пропонує механізму правового регулювання визначати як узята в 

єдності система правових засобів, способів і форм, за допомогою яких 

нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, 

задовольняються інтереси суб’єктів права, встановлюється і забезпечується 

правопорядок. Механізм правового регулювання складають елементи, 

обов’язкові на окремих його стадіях: 1) принципи права, норми права, нетипові 

правові розпорядження (спеціалізовані норми права), об’єктивовані в 

нормативно-правових актах; 2) правовідносини, суб’єктивні юридичні права і 

обов’язки в їх індивідуалізації (конкретизації); 3) акти безпосередньої реалізації 

прав і обов’язків; 4) акти застосування норм права [584, с. 498-499]. 

У свою чергу, Шестопалова Л.М. узагальнює дане поняття як комплексне 

явище, сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 

суспільних відносин приводиться у відповідність до приписів, що містяться у 

нормах права. Елементи механізму правового регулювання: а) норми права – 

основа механізму правового регулювання, оскільки з них, їх змісту, починається 

дія права на соціальні відносини; б) правові відносини – суспільні відносини, що 

відбуваються у визначених нормами права межах; в) акти реалізації прав і 

обов’язків – дії суб’єктів щодо здійснення приписів правових норм; г) акти 

застосування права; ґ) законність; д) правосвідомість; е) правова культура. 

Чинники (явища), що впливають на правове регулювання: законність; 

правосвідомість; правова культура [692, с. 157-158]. 

Окремої уваги заслуговують думки науковців-адміністративістів саме 

щодо тлумачення поняття механізму адміністративно-правового регулювання 

та його структури. Голосніченко І.П. зазначає, що механізм адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин – це сукупність адміністративно-

правових засобів, за допомогою яких справляється вплив на відносини, що 



132 

виникають в процесі здійснення виконавчої влади. До його структури входять 

такі елементи: 1) норми адміністративного права; 2) адміністративно-правові 

відносини; 3) акти тлумачення норм адміністративного права; 4) акти 

реалізації адміністративно-правових норм і відносин [176, с. 20-21]. 

А представники одеської наукової школа (Ківалов С.В. та Біла Л.Р.) до 

структури механізму адміністративно-правового регулювання відносять: 

а) адміністративно-правові норми; б) адміністративно-правові відносини, 

структуру яких становлять: об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, 

речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, підприємства установи, 

організації та ін.), зміст (сукупність прав і обов’язків сторін) [289, с. 14-17].  

У свою чергу Коваль Л.В. вказував на те, що у механізмі адміністративно-

правового відношення беруть участь три чинники: правова норма, юридичний 

факт і суб’єкти. При цьому, адміністративно-правове відношення, на його думку, 

є фактом релевантним, бо виникає, змінюється, припиняється внаслідок 

юридичного факту [294, с. 18]. 

Професор Ярмакі Х.П. наголошує, що структурними елементами 

механізму адміністративно-правового регулювання є: норми адміністративного 

права, адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм 

адміністративного права і акти реалізації адміністративно-правових норм [715, 

с. 49]. А професор Бандурка О.О., досліджуючи адміністративно-правове 

регулювання міграційного процесу, зазначає, що процес дії механізму правового 

регулювання поділяється на певні стадії, етапи: а) формування і дія юридичних 

норм; б) виникнення прав та обов’язків (правовідносин); в) реалізація прав та 

обов’язків. Додатковою, факультативною стадією механізму правового 

регулювання є стадія застосування права. Трьом стадіям механізму правового 

регулювання відповідають і три основні його елементи: а) юридичні норми; 

б) правовідносини; в) акти реалізації суб’єктивних прав та обов’язків [62, с. 5]. 

Підсумовуючи та екстраполюючи систему знань на сферу кібербезпеки, 

обгрунтованим є наступне визначення механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки: сукупність правових засобів, заходів та способів, за 
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допомогою яких забезпечується функціонування та розвиток взаємодії суб’єктів 

національної системи кібербезпеки.  

До елементів механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки ми традиційно відносимо:  

норми адміністративного права, що закріплюють права та обов’язки 

суб’єктів національної системи кібербезпеки;  

адміністративно-правові відносини, що мають місце у процесі взаємодії 

суб’єктів національної системи кібербезпеки;  

акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів національної системи 

кібербезпеки, що закріплююють та реалізують положення адміністративно-

правових норм у процесі взаємодії суб’єктів національної системи кібербезпеки. 

Подальший аналіз доречно зосередити на більш детальній характеристиці 

елементів механізму адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки. 

Зокрема, адміністративно-правові норми є тим елементом механізму 

застосування адміністративно-правових засобів забезпечення кібербезпеки, 

що пов’язується з правовою регламентацією та врегюлюванням суспільних 

відносин. Звісно, система адміністративно-правових норм потребує чіткого 

упорядкування щодо адміністративно-правового регулювання взаємодії 

суб’єктів національної системи кібербезпеки, а також визначення 

загальнообов’язкових правил їх поведінки та правового становища. Зазначене 

є надзвичайно важливим елементом та характеристикою змісту механізму 

безпосередно. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів 

національної системи кібербезпеки потребує надійного та ефективного 

правового забезпечення на всіх рівнях влади і є сьогодні одним із головних 

завдань, яке стоїть перед державою. 

Важливим також елементом механізму адміністративно-правого 

забезпечення кібербезпеки є правові відносини, що виникають у процесі 

здійснення своїх повноважень та реалізації адміністративно-правоввих засобів 

суб’єктами національної системи кібербезпеки. При цьому, загальні приписи 
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адміністративно-правових норм трансформуються в конкретні правила 

поведінки суб’єктів національної системи кібербезпеки.  

Правовідносини є особливою формою взаємозв’язку суб’єктів 

національної системи кібербезпеки на основі їх прав та обов’язків, що закріплені 

у правових нормах. У правовідносинах завжди є дві сторони: одна, що має 

суб’єктивні права, і друга – на яку покладені відповідні юридичні обов’язки [332, 

с. 190].  

У теорії адміністративного права адміністративно-правові відносини 

тлумачать як «суспільні відносини в сфері державного управління, учасники 

яких виступають носіями прав і обов’язків, врегульованих нормами 

адміністративного права» [19, с. 50], та як «результат впливу адміністративно-

правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного управління, внаслідок 

якого між ними виникають сталі правові зв’язки державно-владного характеру» 

[315, с. 80]. Елементами, що характеризують структуру адміністративно-

правових відносин, є: об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, речі), 

суб’єкт (громадяни, державні органи, установи, організації тощо), зміст 

(сукупність прав та обов’язків) [289, с. 17]. 

З огляду на предмет нашого дослідження, а саме адміністративно-правове 

забезпечення кібербезпеки, об’єктом адміністративно-правових відносини 

суб’єктів національної системи кібербезпеки є спільна діяльність щодо 

виявлення, запобігання та усунення загроз кібербезпеці в Україні. Зазначені 

адміністративно-правові відносини характеризуються певними особливостями, 

якими є: регулятивними; двосторонніми; вертикальними; виникають між 

органами виконавчої влади; реалізовуються на засадах підлеглості та 

підпорядкування. 

Наступним важливим елементом механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки є акти реалізації суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків суб’єктів національної системи кібербезпеки. Саме впровадженням 

актів реалізації права, або нормативно-правових актів, досягається мета 

адміністративно-правового регулювання – це фактична реалізація права та 
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дотримання зобов’язань. Поряд з цим, існує думка, що цей етап виходить за межі 

правового регулювання, що обмежується забезпеченням механізму дії права 

регуляторними засобами, та характеризується поняттям «правореалізація» [359, 

с. 151].  

У теорії права по різному трактується зміст актів реалізації суб’єктивних 

прав і юридичних обов’язків.  

Шестопалова Л.М. визначає акти реалізації як дії суб’єктів щодо 

здійснення приписів правових норм. На її думку, реалізація прав і обов’язків 

може відбуватися як у межах певних правовідносин, так і не у правовідносинах 

(право суб’єкта розпоряджатися власною річчю) [692, с. 158].  

Професор Хропанюк В.М. зазначає, що акти реалізації юридичних прав та 

обов’язків – це фактична поведінка суб’єктів правовідносин зі здійснення їхніх 

прав та обов’язків. За допомогою цих актів досягаються цілі правового 

регулювання, забезпечуються конкретні законні інтереси правочинних осіб та 

осіб, на яких покладено обов’язки [672, с. 342].  

Крестовська М.М. та Матвєєва Л.Г. акти реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків визначають як основний засіб, за допомогою якого права та обов’язки 

перетворюються в життя – реалізуються в поведінці конкретних суб’єктів. Ці 

акти можуть виражатись у трьох формах: дотримання, виконання, використання 

[346, с. 356]. 

У свою чергу Алексєєв С.С. відзначає, що правове регулювання в підсумку 

виражається в реалізації права, тобто в поведінці учасників суспільних відносин, 

в якій реалізуються вимоги та можливості, що визначені правом. Реалізація права 

здійснюється в різних формах. Особливості цих форм залежать від способів 

правового регулювання і від того, чи реалізуються в цьому випадку зобов’язання, 

дозвіл чи заборона [30, с. 303].  

Таким чином, у підсумку можемо зазначити, що акти реалізації прав та 

обов’язків суб’єктів національної системи кібербезпеки є фактичними, 

юридично значимими спільними діями органів публічної влади у сфері 

забезпечення кібербезпеки в межах приписів відповідних правових норм. При 
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цьому, зазначимо, що формами реалізації прав та обов’язків, які притаманні 

суб’єктам національної системи кібербезпеки у процесі застосування 

адміністративно-правових засобів, є:  

додержання норм права, зокрема, отримання суб’єктами національної 

системи кібербезпеки даних та інформації в установленому законом порядку;  

використання норм права, зокрема, право суб’єктів національної системи 

кібербезпеки здійснювати спільні заходи щодо забезпечення кібербезпеки; право 

проводити спільні наукові дослідження;  

виконання норм права, зокрема, обов’язок суб’єктів національної системи 

кібербезпеки оприлюднювати достовірну інформацію про діяльність органів 

виконавчої влади у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Таким чином, можемо зазначити, що формами взаємодії суб’єктів 

національної системи кібербезпеки є однорідні за своїм характером та сутністю 

групи правових й організаційних заходів, що мають зовнішній прояв, і, які 

забезпечують стабільне функціонування системи кібербезпеки. 

Дослідження питань повязаних з розкриттям змісту та особливостей щодо 

характеристики елементів механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки має велике значення в контексті формування ефективного 

механізму протидії гібридним загрозам у кіберпросторі, так як дозволяє 

виокремити проблемні питання, що потребують вирішення та врегулювання.  

Формально національна система кібербезпеки своєю метою визначає певні 

гарантії ефективної протидії кіберзагрозам в умовах гібридної війни, поряд з 

тим, на практиці, нерідко спостерігається відсутність чіткої та повної взаємодії. 

Перш за все, це пов’язується з певним функціональним дублюванням у 

діяльності окремих суб’єктів національної системи кібербезпеки. І хоча 

дублювання певним чином має позитивний наслідок, так як пробуджує елементи 

здорової конкуренції функціонально-споріднених суб’єктів, що надзвичайно 

важливо у сфері кібербезпеки, може мати також місце прояв елементів 

неузгодженості їх діяльності і особливо невиправданість бюджетних витрат, які 

у такій високотехнологічній сфері є надзвичайно великими. Це важливий 
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чинник, що має сприяти постійному функціональному моніторингу окремих 

ситуативно створених органів або установ та підвищення ефективності їх 

діяльності в інтересах держави.  

Особливо це стосується різних координаційних і консультативних органів 

у системі державного управління, які створені як «постійно діючі» і мають 

штатних працівників. Часто такі органи формуються за ситуаційним принципом, 

для розв’язування нагальної проблеми, яка виникла в державі. Та після її 

вирішення орган продовжує «функціонувати» [83, с. 162-163].  

Березовська І.Р. зазначає, що виходом з такої ситуації є переорієнтація 

оргструктури на розв’язування нових проблем, реорганізація та ротація кадрів 

під нові функції. А ще краще різні консультативні, координаційні структури та 

робочі групи створювати за принципом штабного управління – «тимчасових 

штабних структур» на основі постійно діючих лінійних або функціональних 

органів виконавчої влади. Організовувати такі структури доцільно відрядженням 

окремих виконавців, тимчасово звільнивши їх від виконання функцій за 

основним місцем роботи, а в разі неможливості здійснення таких заходів – 

заохочувати їх до плідної діяльності матеріальним преміюванням, заохоченням 

тощо [83, с. 163].  

Прикладом такої ситуації може бути діяльність Міжвідомчого науково-

дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО 

України (далі – МНДЦ), який був створений у 1994 році Указом Президента 

України від 1 грудня 1994 року № 714/94. Центр було сформовано у складних 

соціально-економічних умовах з метою вивчення проблем боротьби з 

організованою злочинністю, що мають міжгалузевий характер, забезпечення 

науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради 

національної безпеки і оборони України з цих питань. 

МНДЦ створювалося у 90-ті роки минулого сторіччя і мета його діяльності 

визначалася криміногенною ситуацією саме того періоду. Поряд з тим, сьогодні 

ситуація значно змінилася і обєктивно, і з причин субєктивного змісту. Перш за 

все, технологічний прогрес зробив досить суттєві зміщення і у діяльності 
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організованої злочинності. Це обєктивний процес, який певним чином 

прослідковується в переорієнтації акцентів діяльності МНДЦ.  

Але, якщо вивчити матеріали, що викладаються на офіційному сайті 

МНДЦ, надзвичайно обмеженою є інформація, якщо не говорити по іншому, 

щодо участі його працівників у загальнодержавній проблемі, яка виникла у 

звязку з російською агресією у формі гібридної війни. Шість років поспіль 

гібридна агресія, у переліку саме гібридних загроз використовує кіберзагрози. 

Акценти щодо науково-дослідного забезпечення РНБО України явно 

змістилися у сферу протидії гібридним загрозам у сфері кібербезпеки. Поряд з 

цим, гібридна війна охоплює крім сфери безпеки, ще й сферу оборони, і 

кіберзагрози є характерними для обох сфер. Це ще більше покладає 

відповідальність та формує новітні завдання перед МНДЦ. Зазначена проблема 

потребує зміни змісту основних сформованих функцій, завдань і напрямів 

діяльності МНДЦ. 

Поряд із зазначеним, існує все ж необхідність удосконалення процесу 

взаємодії органів виконавчої влади в сфері кібербезпеки, зумовлена бурхливим 

розвитком сфери цифрових інформаційних відносин, що формуються на основі 

сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.  

Проблемам координації у сфері протидії кіберзлочинності присвятили свої 

публікації Калюжний Р.А., Цимбалюк В.С. [278], Гуцалюк М.В. [198] та інші. 

Зокрема, Гуцалюк М.В. наголошує на тому, що діяльність підрозділів боротьби 

з комп’ютерною злочинністю, що створені в МВС та СБУ, потребує координації 

з боку Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю, а можливо, і спеціально створеного органу. 

Березовська І.Р. зазначає, що це організаційно-правове питання необхідно 

вирішувати на основі чіткого розмежування функцій і завдань органів державної 

влади, що задіяні в забезпеченні національної інформаційної безпеки, особливо 

з функціями та завданнями СБУ, щодо реалізації цього нового напряму 

діяльності в системі національної інформаційної безпеки. Потрібно створити 

спеціальний підрозділ у структурі Ради національної безпеки і оборони України. 
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Це зумовлено змістом окремих рішень, ініційованих РНБО та реалізованих у 

низці указів Президента України. Тобто фактично згаданий орган 

продемонстрував свою політичну обізнаність щодо актуальності проблеми на 

рівні державного управління, і отже, свою компетентність. Є підстава визначити 

для нього нову підфункцію, що є складовою його провідної координуючої 

функції РНБО. Конституційним органом державної влади має бути сформована 

чітка політика, що передбачає колегіальне розроблення і документальне 

закріплення позиції щодо основних напрямів адміністративної діяльності, 

пов’язаної з процесами інформатизації, у тому числі в сфері національної 

інформаційної безпеки, зокрема з питань профілактики та протидії 

правопорушенням із використанням комп’ютерних технологій [83, с. 165-166]. 

Поняття «адміністративно-правові заходи» вченимми адміністративістами 

досліджується достатньо часто, з наголосом як на теоретичних аспектах 

зазначених заходів, так і із врахуванням особливостей предмету й напрямів їх 

застосування, зокрема це праці таких науковців, як Бахрах Д.К., Битяк Ю.П., 

Веремеєнко І.І., Гаращук В.М., Гурвич В.Д., Настюк В.Я., Севрюгін В.Є. та 

інших учених.  

Перш за все, звертає на себе увагу, певним чином, розбіжність у 

використанні термінології. Низка вчених для позначення адміністративно-

правового механізму через використовувані способи чи прийоми, в одних 

випадках використовують юридичний термін «адміністративно-правові заходи», 

в інших – «адміністративно-правові засоби». В деяких роботах ці терміни 

використовуються паралельно і не розмежовується їх зміст, хоча етимологічне 

пояснення слів «засіб» і «захід» є досить близьким за значенням.  

Потрібно зазначити, що термін «засіб» у сучасній українській мові 

пояснюється як прийом, спеціальна дія, що уможливлює здійснення, досягнення 

чого-небудь, знаряддя в якій-небудь справі; а «захід» – як абстрагована 

опредмечена дія; сукупність дій, що мають на меті здійснення чого-небудь [640, 

с. 356-363]. 
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З огляду на предмет дослідження щодо адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки, доречним є з’ясування сутності зазначених термінів, 

а також визначення системи цільових адміністративно-правових заходів у сфері 

кібербезпеки.  

Свій внесок у розуміння правових засобів зробили вчені: Алексєєв С.С. 

[32; 33], Горшеньов В.М. [185], Керімов Д.А. [283], Лук’янова О.Г. [383], 

Малько О.В. [390], Рабінович П.М. [549], Халфіна P.O. [667] та низка інших. 

Алексєєв С.С. визначає взяті в єдності правові засоби механізмом правового 

регулювання. Ними, на переконання цього представника загальної теорії 

держави і права, практично й забезпечується правовий вплив на суспільні 

відносини [32, с. 364]. У свою чергу, Керімов Д.А. зауважує, що правові засоби 

об’єктивують, надають реальної, конкретної форми реалізації, формальної 

визначеності, нормативності, загальнообов’язковості, забезпеченості силою 

держави цілям правового регулювання. На його думку, правові засоби 

виступають юридичними інструментами досягнення соціальних завдань [283, 

с. 302]. А Лук’янова О.Г. розглядає правові засоби як інституційні утворення 

(форми, установлення), реальне функціонування й використання яких дає змогу 

втілювати в життя об’єктивне й суб’єктивне право [383, с. 158]. 

Таким чином, в юридичній науці поняття «правові засоби» переважно 

характеризується сукупністю певних елементів:  

механізму правового регулювання; 

способів правової організації; 

нормативно-владного упорядкування певних груп суспільних відносин; 

виконання функцій права.  

Тобто, правовими засобами є норми права, суб’єктивні права й обов’язки, 

акти здійснення суб’єктивних прав та обов’язків, інші акти правозастосування, 

угоди тощо [320, с. 363]. 

У теорії адміністративного права під правовими засобами розуміють 

систему адміністративно-правових норм і реалізуючи їх дій, яка розглядається з 

точки зору її функціонального призначення – як спосіб вирішення конкретних 
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соціально значимих державно-управлінських завдань. Адміністративно-правові 

засоби становлять використовувану у зв’язку зі здійсненням державного 

управління частину відомих вітчизняній теорії і практиці правового регулювання 

правових засобів. Вони володіють усіма їх загальними властивостями й 

рисами [156, с. 56]. 

Дьяченко О.В. тлумачить адміністративно-правові засоби боротьби з 

корисливими правопорушеннями як норми адміністративного права, а також 

урегульовані ними взаємопов’язані прийоми, заходи, що передбачають 

викорінення таких деліктів [234, с. 18].  

Узагальнюючи зазначене, можемо констатувати, що адміністративно-

правові засоби забезпечення кібербезпеки реалізуються відповідним 

адміністративно-правовим механізмом забезпечення кібербезпеки, низкою 

адміністративно-правових норм і здійснюваних на їх основі спеціальних 

юридичних дій у цій сфері. У свою чергу, адміністративно-правові заходи 

забезпечення кібербезпеки є діяльною частиною нормативно визначених 

адміністративно-правових засобів. Тобто більш широким юридичним терміном 

є «адміністративно-правові засоби забезпечення кібербезпеки», що реалізується 

певними нормативно передбаченими способами й прийомами у практичній 

діяльності суб’єктів національної системи кібербезпеки. 

З-поміж іншого, зазначене зумовлює застосування суб’єктами 

національної системи кібербезпеки примусових заходів правової охорони, що є 

невід’ємним показником функціонування права й держави, не виключаючи й 

демократичної, правової країни. 

Але сьогодні примус в Україні відзначається не стільки поширеністю, 

скільки потенційністю, абсолютністю його форм. Ним оперують, коли вичерпані 

всі можливі заходи переконання, іншим чином не вдається запобігти 

протиправній поведінці [156, с. 53]. 

Перш за все, потрібно зазначити, що застосування суб’єктами національної 

системи кібербезпеки владних заходів здійснюється за особливих умов. У межах 

переконання, на відміну від заохочувальних та роз’яснювальних, реалізація 
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примусу є можливою винятково на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені законами України (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, п.п. 9, 12 і 22 ч.1 ст. 92 

Конституції України) [330]. Конституційно-правовий принцип є ключовим, що 

виключає можливість примушення громадян робити те, що не визначено 

законодавством (ч. І ст. 19 Основного Закону України) [330]. Тобто, примусові 

заходи щодо адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки мають бути 

обов’язково законодавчо унормовані. І без відповідного їх закріплення в акті 

законодавства як елементу механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки вони не можуть бути використані. 

Свого часу, Розін Л.М. заходи адміністративного примусу розділяв на 

п’ять груп [563]. Подібну класифікацію адмінпримусу підтримували науковці 

Росінський Б.В., Старилов Ю.М. [71, с. 464-467], Діхтієвський П.В. [215, с. 46-

47]. Хоча їх думку не всі вчені адміністративісти поділяють. Вони нічим не 

обґрунтовують якісно нові, відмінні від попередньо розглянутих видів заходів 

адміністративного примусу, хоча й виокремлюють додаткові до 

загальновизнаних – заходи адміністративно-процесуального забезпечення й 

заходи відновлення порушених прав. Проте проведене ретельне дослідження не 

виявило достатніх підстав для виокремлення цих груп у структурі заходів 

адміністративного примусу [156, с. 65]. 

Дискусійними залишаються підходи вітчизняних адміністративістів і у 

теперішній час. Перші намагання класифікації пов’язувалися з виділенням 

адміністративних стягнень, тобто покарання винних за вчинення 

адміністративного правопорушення, а також заходів адміністративного 

запобігання, тобто попередження і припинення адміністративних деліктів [509]. 

Адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки в державі потребує 

реального та ефективного втілення у практику суб’єктами національної системи 

кібербезпеки, визначеного державою правового механізму, застосовуючи, при 

необхідності, адміністративний примус та відповідні адміністративно-правові 

заходи. Зазначимо також, що важливим принципом адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки залишається невідворотність впливу на законність, 



143 

правопорушника та справедливість. За такого підходу, застосовуються 

адміністративно-правові заходи, лише у якості визначеної державою правової дії 

на явні та конкретні правопорушення. В одних випадках припиняється конкретна 

неправомірна дія, поведінка, образ дій, в інших – підставою для застосування цих 

заходів виступає конкретний адміністративний вчинок (проступок), наприклад, 

дрібне хуліганство, систематичні порушення закону, антигромадський спосіб 

тощо життя [576, с. 54]. Поряд з цим, існує окрема юридична думка щодо 

можливого застосування адміністративно-правових заходів як за наявності, так і 

за відсутності правопорушення [78, с. 15-22; 93, с. 78-89].  

Незважаючи на дискусійність, вважаємо важливим відзначити, що 

адміністративно-правові заходи примусу є засобом забезпечення кібербезпеки, а 

їх головне призначення у примусовому припиненні протиправних дій, що 

стосуються незаконного втручання в комп’ютерні та телекомунікаційні системи 

та порушення при цьому прав та свобод людини. 

У розвиток дискусії, Коломоєць Т.О. [310] та Мельник Р.С. [410, с. 5-6] 

внесли свої правки до класифікації заходів адміністративного примусу, 

виділяючи примусові заходи, що пов’язані, або не пов’язані з відповідальністю. 

При цьому, заходи адміністративного примусу, що не пов’язані з 

відповідальністю, розділяються на заходи адміністративного попередження й 

припинення, а тому ця група є неоднорідною, що й ускладнює реалізацію 

заходів, які є різними за характером і призначенням.  

Методологічною основою нашого дослідження, варто все ж обрати 

підходи вчених, за якими класифікація заходів адміністративного примусу 

базується на їх поділі залежно від мети застосування на групи запобігання, 

припинення й відповідальності. Такий підхід є притаманним більшості 

українських учених-адміністративістів – Битяк Ю.П., Зуй В.В. [96, с. 78], 

Бандурка О.М. [60, с. 18-19], Голосніченко І.П. [175, с. 40], Додін Є.В. [223, с. 

112, 138], Коваль Л.В. [295, с. 116-121], Колпаков В.К., Комзюк А.Т. [315, с. 198], 

Настюк В.Я. [422] та інші. 
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На нашу думку, зазначений підхід дає можливість достатньо послідовно і 

ефективно забезпечувати кібербезпеку на основі саме механізму 

адміністративно-правового регулювання. Перш за все, застосовуються заходи 

профілактичного характеру на основі попередження правопорушення, що 

найменше обмежує можливі сфери інтересів та діяльності об’єкта регулювання, 

і лише після цього є обгрунтованим використання заходів припинення, які лише 

тимчасово спричинюють негативні правові наслідки щодо цього об’єкта. Крім 

того, заходи припинення не в такій мірі спричинюють правові наслідки, як 

заходи відповідальності, за наявності та логічного завершення правопорушення. 

У системі адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки це 

щонайменше дозволяє більш економно використовувати матеріальні ресурси й 

не допускати необґрунтованого обмеження прав і свобод громадян. 

Такий підхід до класифікації заходів адміністративного примусу 

сформулював свого часу Єропкін М.І., визначивши при цьому певним чином 

алгоритм: першочергове використання профілактичних й попереджувальних 

прийомів, а вже потім адміністративні стягнення, як більш суворі заходи 

примусу [238]. 

Таким чином, дослідивши теоретичні засади, адміністративно-правові 

заходи доречно розглядати за трьома групами:  

заходи адміністративного стягнення (штраф, конфіскація, виправні роботи 

тощо);  

заходи адміністративного припинення (особисте затримання, позбавлення 

спеціального права тощо);  

адміністративно-попереджувальні заходи (огляд, перевірка документів, 

вимога припинення окремих дій тощо).  

Кожна із груп заходів має своє специфічне призначення, але одночасно 

наділені також спільними характеристиками, що визначаються державно-

владним характером та є обов’язковими для виконання. 

Зокрема, заходи адміністративного стягнення мають характер покарання, а 

попереджувальні адміністративно-правові заходи та заходи припинення 
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переслідують загальну мету – профілактику правопорушень, зокрема, і щодо 

сфери кібербезпеки. При цьому заходи припинення та адміністративно-

попереджувальні заходи, як правило є притаманними переважній частині 

державних регуляторів. Що ж стосується заходів адміністративного стягнення – 

як правило, лише окремі органи влади наділяються законодавством такими 

повноваженнями. Зазначене формує додатковий дослідницький інтерес щодо 

предмету і буде розглянуто в межах розгляду адміністративно-правового статусу 

суб’єктів національної системи кібербезпеки.  

Таким чином, в межах дослідження механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки України, важливим є визначення поняття заходів 

адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки, що пропонується 

розуміти як законодавчо визначена сукупність взаємопов’язаних організаційно-

правового й спеціального характеру заходів державно-владного впливу суб’єктів 

національної системи кібербезпеки, спрямованих на забезпечення кібербезпеки 

людини, суспільства та держави. 

Кіберзагрози в умовах гібридної війни, а також певним чином пов’язані із 

цим об’єктивні неузгодженості правового й організаційно характеру, вимагають 

впровадження якісних і кількісних змін у структурі адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки України, зокрема, і в частині розвитку заходів 

адміністративного запобігання гібридним кіберзагрозам. Профілактика й 

попередження останніх є важливим засобом забезпечення кібербезпеки прав і 

свобод громадян, інтересів суспільства й держави. 

Ситуація щодо запобігання гібридним кіберзагрозам потребує 

розроблення комплексу ефективних адміністративно-правових заходів, 

спрямованих на реальне забезпечення кібербезпеки. Попередження 

правопорушень у кіберпросторі здійснюється, перш за все, органами державної 

влади правоохоронної й регуляторної спрямованості. Їх правозастосовна 

діяльність спрямовується відповідно до правових норм чинного законодавства, 

реалізуючи всю сукупність правоохоронних функцій – попередження, виявлення 

та припинення, зокрема, і спеціального законодавства, що формує засади 
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запобіжного характеру у механізмі адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки. 

Заходи адміністративного попередження серед усіх визначених чинним 

адміністративним законодавством владно-примусових заходів у сфері 

кібербезпеки найменше обмежують права і свободи громадян. Вони полягають у 

моніторингу, в перевірці дотримання законодавства з питань кібербезпеки, у 

вжитті невідкладних дій з недопущення подальшому протиправної поведінки. 

Саме це визначає першочерговість адміністративно-запобіжних заходів серед 

інших способів забезпечення кібербезпеки. 

У загальнотеоретичному значенні заходи адміністративного запобігання 

використовуються з метою припинення протиправних дій і запобігання їх 

шкідливим наслідкам. Як і адміністративно-попереджувальні, вони достатньо 

багатоманітні і вживаються різними суб’єктами системи виконавчої влади в 

багатьох сферах державного управління. Найбільш типові з них пов’язані [88]: 

з вимогою припинити протиправне діяння; 

адміністративним затриманням особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення; 

примусовим лікуванням осіб, страждаючих захворюваннями, 

небезпечними для оточуючих; 

тимчасовим усуненням від роботи з посади інфекційних хворих; 

забороною експлуатації транспортних засобів, якщо їх технічний стан не 

відповідає встановленим вимогам; 

недопущенням або обмеженням ремонтно-будівельних та інших робіт, 

якщо при цьому не дотримуються необхідні вимоги щодо забезпечення 

суспільної безпеки; 

безпосередньою фізичною дією; 

застосуванням спеціальних засобів для припинення масових безладів і 

групових дій, що порушують роботу транспорту, зв’язку, підприємств та 

установ; 

застосуванням зброї тощо. 
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Важливим є розуміння, що не мають на меті попередження конкретних 

правопорушень запобіжні заходи. Професор Комзюк А.Т. зазначає з цього 

приводу, що профілактика правових деліктів виступає побічним, непрямим 

наслідком використання вказаних заходів [322, с. 77]. 

Підсумовуючи своє дослідження системи адміністративно-правових 

заходів Безсмертний Є.О. головною відмінною рисою розглядуваних заходів 

вважає те, що вони безпосередньо не переривають явні правопорушення та інші 

протиправні діяння, а попереджають, відвертають їх учинення. Від 

адміністративних стягнень заходи адміністративного запобігання відрізняються, 

відсутністю в них мети покарання особи, до якої вони застосовуються, 

можливістю використання їх без потреби встановлення вини об’єкта 

управління [78, с. 25]. 

Основне змістовне навантаження категорії «заходи адміністративного 

запобігання» несе термін «запобігання», який у сучасній українській мові 

означає недопущення чогось заздалегідь, відвернення, відведення, 

попередження [640, с. 352]. Таким чином, заходи адміністративного запобігання 

є примусовими адміністративними заходами, що запроваджуються, зокрема і для 

забезпечення кібербезпеки, за фактичної відсутності правопорушень, з метою 

профілактики, та недопущення їх у майбутньому.  

У розвиток предмету дослідження, важливим є звернути увагу на 

рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), який видав 

Керівництво з кібербезпеки длч країн, що розвиваються. На нашу думку, 

надзвичайно важливим у сфері запобігання кіберзлочинам, і особливо в умовах 

гібридної війни, є формування стратегії кібербезпеки на основі аналізу ризиків. 

Саме в межах адміністративних заходів запобігання, необхідним є правове 

врегулювання зобов’язання суб’єктів національної системи кібербезпеки щодо 

визначення ризиків кібербезпеки. Зазначені ризики не можуть обмежуватися 

лише технічними ризиками, комп’ютерних та телекомунікаційних систем, мають 

також включати аналіз ризиків стратегічного та операційного характеру, 

соціальної, економічної, інфраструктурної сфер тощо. 
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Формування механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки із врахуванням аналізу ризиків запроваджує як заходи запобігання, 

так і заходи щодо виправлення ситуації. 

У теорії адміністративного права заходами адміністративного запобігання 

визнаються не лише ті, що безпосередньо передбачають попередження 

правопорушень, а й ті, що мають на меті забезпечення правопорядку і 

громадської безпеки за певних інших, не пов’язаних з протиправною діяльністю 

надзвичайних суспільних ситуацій – при аваріях, стихійному лихі, епідеміях, 

масовій загрозі життю чи здоров’ю населення тощо [93, с. 79].  

Так, Попов Л.Л. і Шергін О.П. акцентують увагу щодо застосування 

органами держави зазначених примусових заходів до осіб невинних у порушенні 

правових норм, для відвернення загрози суспільним і особистісним відносинам, 

що виникає внаслідок не протиправних дій, а різноманітних непередбачуваних 

подій та обставин у сфері державного управління [483, с. 28]. 

З огляду на зазначене, звертають на себе увагу положення Закону України 

«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року 

№ 2163-VIII. У ст. 5 «Суб’єкти забезпечення кібербезпеки» визначено їх 

компетенції, серед яких низка прямо вказує на запобіжний характер [512]:  

1) здійснюють заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у 

воєнних, розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і 

злочинних цілях; 

2) здійснюють виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, 

усунення їх наслідків; 

3) здійснюють інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних 

кіберзагроз; 

4) розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, освітні та інші 

заходи у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту; 

5) забезпечують проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі 

на підпорядкованих об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх управління; 
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6) здійснюють інші заходи із забезпечення розвитку та безпеки 

кіберпростору. 

З огляду на предмет нашого дослідження і саме щодо умов гібридної війни 

та специфіки адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки, цікавими є 

підходи до аналізу запобіжних адміністративно-правових заходів у 

надзвичайних ситуаціях. Коломоєць Т.О. обґрунтовує існування застосовуваних 

у надзвичайних ситуаціях спеціальних заходів [311, с. 122]. А Коваль Л.В. 

зазначає, що не пов’язані з попередженням правопорушень заходи 

адміністративного запобігання, призначені для боротьби зі стихійним лихом 

(локалізацією наслідків, рятуванням людей, тощо майна), забезпечення 

нормального функціонування державних органів та об’єднань громадян. Цього 

роду заходами адміністративного запобігання вчений називав закриття окремих 

ділянок кордону, огляд з метою санітарної охорони території, вантажів, 

транспортних засобів, реквізицію, карантин, обсервацію, обмеження руху 

транспортних засобів, і пішоходів під час масових заходів, аварій тощо [294, 

с. 120-121]. 

Заходи адміністративного запобігання набувають своєї правозастосовної 

форми, коли виникає реальне припущення можливості вчинення протиправного 

діяння. Вагомим чинником що зумовлює реалізацію зазначених заходів, є певне 

суб’єктивне передбачення посадовою особою суб’єкта владних повноважень 

шкоди охоронюваним суспільним інтересам, наприклад, несанкціоноване 

втручання в телекомунікаційні системи тощо. Тобто, не можна заперечувати 

можливості використання державним регулятором адміністративно-примусових 

заходів за відсутності прямих ознак протиправних намірів окремих суб’єктів. 

Зокрема, ст. 15 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації України» від 23 лютого 2006 року № 3475-IV визначено права 

органу для забезпечення виконання покладених обов’язків [489]: 

одержувати в установленому порядку від субєктів документи і матеріали; 

залучати фахівців до розгляду питань, а також до проведення спільних 

інспекційних перевірок; 
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доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на 

об’єкти; 

проводити планові та позапланові перевірки; 

складати протоколи про адміністративні правопорушення; 

ініціювати в установленому порядку проведення службових розслідувань 

щодо з’ясування причин та умов виникнення порушень; 

порушувати в установленому законодавством порядку питання про 

припинення обробки інформації; зупинення дії або скасування спеціальних 

дозволів. 

Упроваджуючи заходи адміністративного запобігання щодо забезпечення 

кібербезпеки, суб’єкти владних повноважень у зазначеній сфері суспільних 

відносин забезпечують реалізацію важливих положень чинного законодавства та 

у цілому механізму адміністративно-правового регулювання щодо кібербезпеки, 

а також запобігають настанню небажаних наслідків у кіберпросторі. Специфічне 

їх призначення зумовлює виділення адміністративно-правових заходів 

запобігання у самостійну групу адміністративних заходів, що застосовуються 

суб’єктами владних повноважень з метою забезпечення кібербезпеки. 

Проаналізувавши положення Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII, а також 

із врахуванням особливості забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни, 

доречним є додаткове зазначення адміністративних та організаційних заходів 

запобіжного характеру у сфері забезпечення кібербезпеки та їх нормативне 

закріплення у майбутньому, зокрема [512]:  

покращення обізнаності на основі навчання та професійної підготовки 

фахівців та працівників субєктів кібербезпеки; 

створення елементів, котрі можуть виконувати функції національного 

центру раннього оповіщення щодо кібератак, нових кіберзагроз тощо; 

запровадження національної системи оцінювання ризиків у сфері 

кібербезпеки на стратегічному та операційному рівнях. 
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Таким чином, заходи адміністративного запобігання адміністративно-

правового мезанізму забезпечення кібербезпеки – це застосовувані суб’єктами 

національної системи кібербезпеки на підставі положень чинного законодавства 

з питань забезпечення кібербезпеки, за відсутності очевидних порушень і з 

метою профілактики і недопущення правопорушень у кіберпросторі. Вони є 

однією з ланок складного адміністративно-правового механізму забезпечення 

кібербезпеки та формують передумови для застосування заходів 

адміністративного припинення й відповідальності, більш вагомих за ступенем 

правових обмежень. 

Забезпечення кібербезпеки на основі дотримання суб’єктами цих 

специфічних правовідносин встановлених юридичних положень чинного 

законодавства реалізується не лише у вигляді покарання тих хто не дотримується 

цих правил поведінки у суспільстві, а й застосуванням заходів адміністративного 

припинення відповідних правопорушень.  

Заходи адміністративного припинення правопорушень у сфері 

кібербезпеки, виконують правоохоронні органи та інші центральні органи 

виконавчої влади, що уповноважені на такі заходи чинним законодавством. 

Реалізуються вони винятково при виникненні реальної протиправної поведінки 

субєктами правовідносин у зазначеній сфері безпеки і цим відрізняєтьсявід 

адміністративних запобіжних заходів. 

У свою чергу, заходи адміністративного припинення є відмінними від 

заходів адміністративної відповідальності, так як не передбачають покарання 

особи правопорушника, накладення на нього юридичних санкцій, а лише 

переривають, призупиняють відповідний протиправний вчинок, або діяння, яке 

характеризується активною дією чи бездіяльністю. Використання цих заходів в 

часі безпосередньо пов’язано з моментом вчинення правопорушення. Чого не 

спостерігаються при адміністративному характеру відповідальності, або 

ретроспективному, зверненому в минуле щодо правопорушення [61, с. 207-211]. 

Заходи адміністративного припинення правопорушень у сфері кібербезпеки не 
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передбачають встановлення вини правопорушника та інших суб’єктивних 

характеристик. 

Акцентуючи увагу на понятійному аналізі, зазначимо, що в українській 

мові слово «припинення» розуміють: зупиняти рух кого, чого-небудь, 

переривати на якийсь час; переставати рухатись; зупиняти яку-небудь подію, 

процес, стан та тощо [640, с. 656]. Поряд з цим, лише лінгвістичне розуміння 

юридичного поняття «заходи адміністративного припинення» не обіймає усіх 

можливих властивостей, так як переривання та зупинення правопорушень є 

провідним, але не виключним, результатом застосування зазначених заходів. 

Козлов Ю.М. на підставі визначення практики адміністративної діяльності 

дійшов висновку, згідно з яким реалізація адміністративно-припинювальних 

заходів дозволяє також запобігати настанню шкідливих наслідків від 

відповідних протиправних дій [37, с. 279]. А Тюрін В.А. додатково виділяє 

особливість розуміння цих заходів, як створення необхідних умов для 

притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності [651]. 

Думки щодо потрійної правоохоронної сутності заходів адміністративного 

припинення дотримується в юридичній науці Шульга М.Г. [697, с. 166]. У свою 

чергу, Комзюк А.Т. виділив такі характерні риси адміністративно-

припинювальних заходів, як запобігання вчиненню нових правопорушень і 

відновлення попереднього правомірного стану [323, с. 126]. 

Галинська К.Ю., досліджуючи адміністративні заходи припинення 

інформаційного правопорядку, зазначає, що вони використовуються з 

метою [156, с. 93]: 

а) спеціально примусового зупинення порушень інформаційного 

правопорядку й інформаційних злочинів; 

б) забезпечення можливості прийняття об’єктивного й адекватного 

вчиненому порушенню інформаційного правопорядку рішення уповноваженим 

органом державної влади; 

в) унеможливлення настання шкідливих наслідків від відповідної 

протиправної поведінки для інформаційної сфери держави, прав і законних 
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інтересів інших громадян України, що може бути викликано неправомірним 

здійсненням провадженням інформаційної діяльності; 

г) створення умов для відшкодування матеріальної та іншої шкоди, що 

спричиняється інформаційними правопорушенням; 

д) відновлення, нормалізації організованого стану суспільних 

інформаційних відносин. 

Таким чином, узагальнюючи зазначене, можемо акцентувати увагу на 

можливому застосуванні заходів адміністративного припинення у сфері 

забезпечення кібербезпеки для: 

примусового переривання (зупинення) протиправних діянь; 

недопущення спричинюваних ними шкідливих наслідків; 

забезпечення провадження у справі про порушення такого правопорядку; 

притягнення винних до відповідальності; 

поновлення правопорядку у сфері кібербезпеки; 

запобігання порушенням у майбутньому. 

Потрібно також зазначити, що заходи адміністративного припинення 

характеризуються певним розмаїттям форм та поділяються на групи, виходячи з 

визначення мети застосування, об’єкту впливу, форми процесуального 

закріплення тощо. 

Загальні адміністративно-припинювальні заходи, або універсальні заходи 

адміністративного припинення [323, с. 137] передбачають встановлення певних 

обмежень і вимог до правопорушників. Реалізуються такі заходи в усній або 

письмовій формі, шляхом несилового впливу, а психологічного намагання на 

припинення протиправної поведінки. 

Галинська К.Ю. до загальних заходів адміністративного припинення 

порушень інформаційного правопорядку відносить [156, с. 95]: 

а) вимога до підконтрольних осіб припинити протиправну поведінку, 

б) виїмка об’єктів інформаційної сфери, 

в) призупинення дії й анулювання дозволу (ліцензії) на здійснення певного 

виду діяльності в інформаційній сфері, 
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г) особистий огляд. До цієї групи заходів належать також застосовувані для 

забезпечення провадження у справі про порушення інформаційного 

правопорядку такі заходи, як: 

д) адміністративний арешт, 

е) вилучення об’єктів інформаційної сфери (документів, інформаційно-

телекомунікаційних пристроїв, матеріальних носіїв інформації тощо), 

є) обстеження.  

Окремі із зазначених заходів активно використовуються у сфері 

забезпечення кібербезпеки. 

Зокрема, вимога припинення протиправної поведінки полягає у 

попередженні особи щодо протиправності її дій та необхідності припинення 

таких. Суб’єкти владних повноважень застосовують цей захід безпосередньо 

перед наступним застосуванням заходів адміністративного припинення 

спеціального призначення – фізичної сили, спеціальних засобів та у формі усній, 

або письмовій.  

Так, п. 6 ст. 17 Закону України «Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України» закріплює право посадових осіб 

Держслужби спецзв’язку й захисту інформації України зупиняти дію або 

скасовувати в установленому порядку ліцензії на здійснення господарської 

діяльності в царині криптографічного й технічного захисту інформації, а також 

дозволи на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб 

органам державної влади [489]. А п. 16 ст. 17 Закону України «Про Державну 

службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» закріплено право 

Держслужби спецзв’язку й захисту інформації України:  

видавати й реєструвати відповідно до вимог законодавства ліцензії на 

здійснення господарської діяльності у сфері криптографічного й технічного 

захисту інформації;  

установлювати порядок видачі й видачу органам державної влади дозволу 

на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;  
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здійснювати контроль за додержанням ліцензійних умов та умов 

проведення робіт для власних потреб [489]. 

У свою чергу, Службі безпеки України, її органам і співробітникам для 

виконання покладених на них обов’язків відповідно до положень п. 1 ст. 25 

Закону України «Про Службу безпеки України» надається право вимагати від 

громадян і посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають 

здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку із цим 

документи, що посвідчують їх особу, а також провадити огляд осіб, їх речей і 

транспортних засобів, якщо існує загроза втечі підозрюваного або знищення чи 

приховання речових доказів злочинної діяльності [519]. А відповідно до п.п. 2–8 

ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» її органам і 

співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право 

порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної 

діяльності на об’єктах інформаційної діяльності або з використанням 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

військових формуваннях, на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форми власності в разі порушення ними вимог законодавства у 

сфері технічного захисту інформації [519]. 

Адміністративний захід щодо огляду може бути заходом як 

адміністративного запобігання, виявлення правопорушень у сфері кібербезпеки, 

так і їх припинення. Але відмінністю огляду як заходу адміністративного 

припинення від огляду як заходу адміністративного запобігання є те, що він 

застосовується за очевидних умов існування правопорушення. Зокрема, п.п. 2 – 

5 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» визначено право 

працівників цієї Служби на доступ в установленому порядку на об’єкти 

телекомунікаційних систем органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, щодо яких здійснюється державний контроль за 
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станом технічного захисту інформації, що є власністю держави, або інформації з 

обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом [519]. 

Застосування заходів адміністративного припинення передбачає 

врахування відповідності характеру протиправної поведінки та межі силового 

втручання, а тому важливо це враховувати і запобігти суттєвої шкоди здоров’ю 

особи-правопорушника. 

 

 

2.2. Адміністративно-правова охорона, форми й методи у сфері 

забезпечення кібербезпеки  

 

В умовах сучасного державотворення, розвиток системи охорони прав та 

свобод людини, охорони суспільних відносин в державі є невід’ємною 

складовою національної політики розвинутих країн. Результативність такої 

політики залежить від здатності урядів країн правильно та своєчасно обирати 

механізми її реалізації з урахуванням зростаючої ролі безпекового характеру 

сучасного цивілізаційногорозвитку. 

Як слушно зауважує Запорожець І.Г., будь-яке право можна вважати 

реальним тільки при наданні правоволодільцю достатніх засобів для припинення 

порушення та відновлення порушених прав і інтересів. Отже, принципом 

реалізації прав у правовому суспільстві є їх гарантованість, яка досягається 

шляхом запровадження засобів охорони того чи іншого права або їх сукупності 

[253, с. 29]. 

Перш за все, необхідно зазначити, що поняття «адміністративно-правова 

охорона у сфері забезпечення кібербезпеки» не має законодавчо визначеної 

дефініції. Поряд з тим, у теорії адміністративного права достатньо широко 

висвітлюються питання щодо загального тлумачення поняття «адміністративно-

правова охорона». Крім того, достатньо широко досліджуються вченими 

адміністративістами особливості адміністративно-правової охорони самих 

різних об’єктів та у самих різних сферах суспільних відносин. Саме тому, аналіз 
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поняття та особливостей кібербезпеки як об’єкта адміністративно-правової 

охорони є важливим, що потребує як теоретичного осмислення, так і оцінювання 

прикладних аспектів правого регулювання.  

Правову основу забезпечення кібербезпеки України становлять 

Конституція України, закони України щодо основ національної безпеки, засад 

внутрішньої і зовнішньої політики, електронних комунікацій, захисту державних 

інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом, цей та інші закони України, Конвенція про кіберзлочинність, інші 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України, а також 

інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів 

України [512]. Крім того, як це передбачено Конституцією України, якщо 

міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано 

Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж втзначені 

законодавством, застосовуються положення міжнародного договору України. 

Конституції України є основним джерелом національної правової системи. 

Так, у ст. 3 Конституції вказується, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Тобто наявність адміністративно-правового механізму охорони 

кібербезпеки та інших подібних об’єктів є проявом виконання державою своїх 

обов’язків з приводу забезпечення життєдіяльності населення країни [330].  

Сутність терміну «адміністративно-правова охорона» розкривається 

повною мірою у поєднанні з певним благом, на яке спрямовано дію з охорони. 

Саме тому, в науковій літературі зустрічаються терміни: «адміністративно-

правова охорона прав інтелектуальної власності», «адміністративно-правова 

охорона прав на об’єкти промислової власності», «адміністративно-правова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
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охорона майнових та немайнових прав власності», «адміністративно-правова 

охорона надр та вод» тощо.  

Однак, це не свідчить про те, що термін «адміністративно-правова 

охорона» не розглядається самостійно у сучасному науковому середовищі. 

Вирішення проблем, які виникають у сфері адміністративно-правової охорони, 

значною мірою пов’язане з дослідженням механізму правового забезпечення 

розвитку вказаної сфери, а також з пошуком шляхів його оптимізації та 

вдосконалення [683, с. 71]. Саме тому, подальше розкритя терміну «механізм 

адміністративно-правового регулювання (забезпечення) кібербезпеки» є 

доречним через поглиблення наукового пізнання та розуміння змісту поняття 

«адміністративно-правова охорона у сфері забезпечення кібербезпеки», що є 

органічною складовою механізму дії права в суспільстві. 

Поняття «адміністративно-правова охорона» характеризується 

лінгвістичними особливостями та складається з двох самостійних понять: 

«адміністративно-правовий» та «охорона», що використовують свої власні 

дефініції.  

У загальному вигляді під категорією «охороняти» розуміють: оберігати від 

небезпеки кого-, що-небудь, забезпечувати від загрози нападу, замаху тощо; 

стояти на варті біля кого-, чого-небудь; вартувати, стерегти; оберігати від 

руйнування, знищення, завдання шкоди тощо; захищати від чого-небудь [713; 

243].  

Досить часто термін «охорона» ототожнюють з терміном «захист», 

підтвердження чого можна знайти у словнику Ожегова С.І., відповідно до якого 

єдність у розумінні «захисту» і «охорони» витікає з пояснення змісту слова 

«захищати», що, відповідно до Ожегова С.І., означає охорону, спрямовану на 

захист від замахів, від ворожих дій та небезпеки [446; 300]. Даний аспект нерідко 

викликає суперечності між вченими з приводу того, чи є інститут 

адміністративно-правового захисту тотожним інституту адміністративно-

правової охорони.  
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Дійсно у юридичній літературі мають місце жваві дискусії щодо 

суміжності та співвідношення понять, як «захист прав» та «охорона прав», 

«захист» та «охорона». 

Відразу ж зазначимо, що «охорона» є більш широким поняттям, ніж 

«захист». Можаровська Н.О. зазначає, що охорона являє собою сукупність 

заходів, спрямованих на забезпечення нормальної реалізації прав, а також на 

захист прав у випадку їх порушення або оспорювання [417, с. 101]. А 

Галянтич М.К. вказує на комплексність проблеми, її розв’язання стосується 

галузей матеріального права (серед яких – адміністративне право) і галузей 

процесуального права (серед яких – адміністративно-процесуальне право) [162, 

с. 23].  

Порівняння цих понять слід починати з визначення їх змісту, саме таким 

чином можливо з’ясувати, в чому полягає різниця між ними та процесами, які 

вони відображають, визначити спільне, з’ясувати, що є первинним, а що 

похідним, що є умовою, а що – наслідком [163, с. 122].  

Одні дослідники вживають поняття «охорона прав» та «захист прав» як 

рівноцінні, активно виступаючи проти їх розмежування [357, с. 95], інші 

зазначають існування окремого інституту захисту, норми якого забезпечують 

реалізацію захисних функцій щодо існування та здійснення відповідних прав 

[676 с. 247, 248, 275, 276].  

Бухарев В.В., спираючись на дослідження лінгвістів, стверджує, що 

вказані явища є абсолютно ідентичними, а відмінність полягає лише у кінцевих 

термінах, суть яких є однаковою. Різниця є лише у способі впливу, адже захист 

вимагає активної форми поведінки, а охорона – пасивної, при цьому мета у обох 

випадках є тотожною [124, с. 14-24].  

На нашу думку, не коректним є ототожнення зазначених понять і більшість 

вчених-правознавців визначають між цими категоріями певні відмінності.  

Поняття охорони і захисту чітко розмежовував вчений Іоффе О.С. , який 

підкреслював, що правова охорона прав та інтересів особи – категорія більш 

об’ємна, ніж одна тільки сфера боротьби з правопорушеннями [273, с. 54]. А 
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Андрейцева О.Б. зазначала, що охорона – це встановлення загального правового 

режиму, а захист – це заходи, що застосовуються у випадках, коли права порушені, 

оспорені чи невизнані [43, с. 45]. Близькою є також думка групи вчених Гаврилова 

Е.П., Шишки Р.Б., Галянтича М.К., які зазначають, що охорона – це встановлення 

загального правового режиму, а захист – це заходи, що застосовуються у 

випадках, коли права порушені, оспорені чи невизнані [152, с. 20]. 

Аналізуючи співвідношення понять «охорона» та «захист», Бахрах Д.М., 

протипоставляючи поняття «охорона» і «захист» за критерієм моменту 

порушення прав, зазначає, що до порушення прав діють заходи охорони, а після 

порушення – заходи захисту. Під охороною Бахрах Д.М. розуміє сукупність 

різних взаємопов’язаних між собою заходів, які здійснюються як державними, 

так і громадськими організаціями і спрямовані на попередження порушень, 

усунення причин, що їх викликали, і таким чином сприяють нормальному 

процесу реалізації громадянами їх прав і свобод. А під захистом він вважає 

примусовий (відносно зобов’язаної особи) спосіб здійснення суб’єктивного 

права, який застосовується в установленому законом порядку компетентними 

органами або самою правомочною особою, з метою поновлення порушеного 

права [73, с. 47]. 

Матузов Н.І. зазначає, що охорона та захист суб’єктивного права та/або 

охоронюваного законом інтересу – не одне й те ж саме: охороняються вони 

постійно, а захищаються тільки тоді, коли порушуються. Захист є моментом 

охорони, однією з її форм, але ці поняття не збігаються [405, с. 130-131]. 

Мельник О.В. термін «охорона прав» традиційно визначає як сукупність 

правового забезпечення тих чи інших відносин, тієї чи іншої діяльності. Це 

правове регулювання відносин, які складаються у процесі будь-якої діяльності, 

починаючи від виникнення цих відносин і до їх припинення. А от захист будь-

яких суб’єктивних прав – це правове забезпечення недоторканності цих прав, а у 

разі порушення цих прав, застосування заходів примусового характеру, 

спрямованих на їх відновлення [413, с. 110]. 
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У свою чергу, Обущак О.О. та Обущак С.А. стверджують, що «охорона» 

(від англ. – «protection») є більш широким поняттям, ніж «захист» (від англ. – 

«enforcement»). Тобто, охорона являє собою сукупність заходів, спрямованих на 

забезпечення нормальної реалізації прав, а також на захист прав у випадку їх 

порушення або оспорювання. Процес охорони прав реалізується через конкретні 

засоби державного впливу, які існують переважно в правовій формі і можуть 

проявлятися або через встановлення правових норм, або через їх насамперед 

позитивне застосування. А щодо поняття «захист», вони стверджують, що воно 

пов’язане не з нормальною реалізацією прав, а лише з конкретним 

правопорушенням або оспорюванням прав, тобто під «захистом» слід розуміти 

передбачену законодавством діяльність відповідних державних органів, перш за 

все, правоохоронних і контролюючих, та їх посадових осіб щодо поновлення 

порушеного права, припинення таких порушень, а також створення необхідних 

умов для притягнення до юридичної відповідальності осіб, винних у вчиненні 

протиправних дій, внаслідок яких було завдано шкоди правам та законним 

інтересам суб’єктів [438, с. 76]. 

Розмежовуючи поняття «захист» та «охорона» Сергєєв О.П. вказує, що 

охорона прав включає всю сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід 

реалізації прав, до яких відносяться заходи не тільки правового, але й 

економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на 

створення необхідних умов для здійснення суб’єктивних прав. Що стосується 

власне правових заходів охорони, то до таких відносяться всі заходи, за 

допомогою яких забезпечуються як розвиток правовідносин в їх нормальному 

непорушеному стані, так і відновлення порушених чи оспорюваних прав та 

інтересів. А захист вчений розуміє як охорону у вузькому розумінні [189, с. 226]. 

Ігонін І. розуміє під поняттям охорони прав певну складову частину їх 

забезпечення, яка містить: адекватне законодавче закріплення правомочності 

суб’єктів права; процесуальний порядок реалізації правомочності. Вчений 

стверджує, що захист передбачає: заходи щодо виявлення, розкриття та 

припинення правопорушень, що посягають на права особи; юридичну 
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відповідальність; компенсаційно-відновлювальні заходи, пов’язані з 

відшкодуванням майнової та моральної шкоди, яка завдана суб’єкту в результаті 

порушень його прав [271, с. 13-14]. А от Ларін А. вважає, що захист полягає у 

протидії незаконним порушенням і обмеженням прав та свобод, їх запобіганні, а 

також відшкодуванні збитку [441, с. 169-171]. 

Таким чином, поняття «охорона» і «захист» співвідносяться як ціле й 

частина. Саме тому, ми можемо стверджувати, що охорона прав у сфері 

кібербезпеки та захист цих же прав – це нерозривні поняття, які спрямовані на 

забезпечення прав суб’єктів відносин у кіберпросторі. Але термін «охорона прав 

у сфері кібербезпеки» є більш широким порівняно з терміном «захист прав у 

сфері кібербезпеки».  

Стосовно поняття «адміністративно-правовий», перш за все, відповідно до 

Великого тлумачного словника сучасної української мови термін 

«адмініструвати» означає керувати установою, організацією, підприємством; 

керувати бюрократично, за допомогою наказів і розпоряджень замість 

конкретного керівництва [120, с. 12]. Зазначений термін, фіксує належність цього 

інституту до адміністративного права та дає розуміння того, що відповідні дії 

здійснюються у адміністративному порядку.  

Як і щодо поняття «охорона», так і щодо – «адміністративно-правова 

охорона» наразі існує велика кількість наукових поглядів. Зокрема, 

Мосьондз С.О. зазначає, що адміністративно-правова охорона вирізняється 

гуманністю, спрямованістю на переконання населення в доцільності й 

справедливості заходів, здійснюваних державою, об’єктивній необхідності тих 

або інших загальнообов’язкових правил. Вона пов’язана із масштабним 

використанням перевірених практикою засобів організаційної, масово-

політичної та виховної роботи, активним формуванням в суспільній свідомості 

нетерпимого ставлення до антисоціальних проявів [421, с. 106]. 

На противагу цьому, Галунько В.В. визначає адміністративно-правову 

охорону як систему впорядкованої адміністративно-правовими нормами 

діяльності публічної адміністрації, що спрямована на попередження 
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правопорушень (профілактику злочинів) та відновлення порушених прав, свобод 

та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що здійснюються засобами 

адміністративного права з можливістю застосування заходів адміністративного 

примусу та притягнення винних до адміністративної відповідальності [157, 

с. 242-247].  

У свою чергу, Харитонов О.І. акцентує увагу на явищі адміністративно-

правової охорони, що є окремим правовим інститутом. Свою думку доводить 

тим, що порушення встановлених законодавством правил поведінки тягне за 

собою припинення дії регулятивних правовідносин, замість яких виникають 

охоронні (регулятивні трансформуються в охоронні), підставою до чого є припис 

норми права та вчинення адміністративного делікту. У цьому випадку йдеться 

вже не про реалізацію встановлених адміністративно-правових регулятивних 

норм, якими були визначені вимоги до поведінки зобов’язального суб’єкта, а про 

реалізацію положень охоронних адміністративно-правових норм, які 

передбачають встановлення нових прав і обов’язків [669, с. 38].  

Отже, підсумовуючи наукові погляди, ми можемо зробити висновок про 

те, що адміністративно-правова охорона у сфері забезпечення кібербезпеки – це 

адміністративно-правове явище, зміст якого базується на впорядкованій 

нормами адміністративного права діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, що спрямована на забезпечення прав і свобод громадян, 

суспільства та держави у кіберпросторі, запобігання їх порушення, виявлення 

кіберзлочинів та відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів осіб, 

що здійснюються засобами адміністративного права з можливістю застосування 

заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної 

відповідальності.  

Зауважимо, що визначивши об’єкт адміністративно-правової охорони, 

зазначене явище втрачає свій абстрактний характер і трансформується у 

конкретний правовий інститут та набуває конкретних ознак механізму 

адміністративно-правового регулювання, зокрема, й у сфері забезпечення 

кібербезпеки.  
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Незважаючи на відсутність єдиного наукового підходу до розуміння цього 

явища, загальні засади все ж мають суттєве підгрунтя у вітчизняному 

законодавстві. Зокрема, у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) є ціла низка норм, що спрямовані на охорону певних суспільних 

відносин [299]. Ст. 1 закріплено завдання КУпАП, серед яких: охорона прав і 

свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних 

інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, 

зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі 

точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до 

прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством [299].  

Іншою ст. 6 КУпАП унормовано, що органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи 

розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним 

правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх 

вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, 

суворого додержання законів України [299]. Органи місцевого самоврядування, 

місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України 

додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав 

громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських 

органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують 

діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних 

вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями [299].  

Тобто, положення КУпАП пріоритетом діяльності органів влади 

визначають забезпечення охорони певних об’єктів і саме засобами 

адміністративно-правового впливу на суспільні відносини.  

Зазначимо, що адміністративно-правова охорона у сфері забезпечення 

кібербезпеки реалізується не лише нормами КУпАП та базового закону «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України», а й нормами цілої низки, 

пов’язаних правоохоронною, інформаційною телекомунікаційною та іншими 
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сферами, законодавчих актів. У зв’язку з цим, забезпеченням кібербезпеки 

займаються різні відомства та установи в процесі виконання своїх функцій та 

покладених обов’язків.  

Крім того, особливістю забезпечення кібербезпеки як об’єкта 

адміністративно-правової охорони є її здійснення не лише у правовідносинах, що 

мають місце у зв’язку із вчиненням адміністративних правопорушень. Зазначене 

реалізується у більш широкому обсязі, що передбачає і запобігання, і 

припинення правопорушень.  

Окремої уваги та дослідження потребують питання щодо адміністративно-

правових форм та методів у сфері забезпечення кібербезпеки України, які у 

поєднанні утворюють сукупний адміністративно-правовий інструмент для 

використання суб’єктами забезпечення кібербезпеки. Форми діяльності 

відображають характерні особливості правового статусу конкретного суб’єкта, 

адже в них фактично відображається те, яким чином вони (суб’єкти) реалізують 

свою суб’єктивні права та юридичні обов’язки [125]. 

У лінгвістичному тлумаченні «форма» - це типова будова, спосіб 

організації чого-небудь, структура, спосіб побудови думки [132, с. 1328]. 

Сучасний тлумачний словник української мови тлумачить це поняття як форма 

(лат. forma – зовнішність, устрій):  

контури, зовнішні межі предмета, які визначають його зовнішній вигляд; 

спосіб організації чого-небудь;  

спосіб існування певної внутрішньої структури, зовнішнє вираження; 

спосіб виявлення будь-якої дії; 

установлений зразок чого-небудь (заповнення певного документа, 

звернення, тощо) [619, с. 906].  

У свою чергу, філософський словник за редакцією Фролова І.Т. форму 

визначає категорією, що відображає внутрішню організацію змісту, і в цьому 

значенні проблематика форми отримує подальший розвиток в понятті 

структури [659, с. 519-520].  
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Професорка Рябченко О.П. обґрунтовує позицію, що «форма» виражає 

спосіб існування, розвиток. Вона впливає на зміст управління позитивно або 

негативно: стимулює або гальмує реалізацію змісту, його розвиток. У свою 

чергу, зміст визначає форму. Зміст управління являє собою сукупність 

взаємопов’язаних внутрішніх, суттєвих для якісної характеристики управління, 

властивостей та ознак [566, с. 19-20], тобто у загальному розумінні форма 

об’єктивно відображає зміст будь-якого явища чи процесу. 

Подальший аналіз зосереджується на правовому змісті поняття. Зокрема, 

Сурілов А.В. вважає, що у праві категорія «форма» застосовується у двох 

значеннях: а) правової форми (наприклад, соціально-економічних відносин). У 

цьому контексті формою є зміст права, правосвідомість та правовідносини; 

б) форми самого права у двох її аспектах: форми внутрішньої та форми 

зовнішньої [617, с. 206]. Горшеньов В.М. та Шахов І.Б. зазначають, що правова 

форма – це специфічна організаційна форма діяльності органів держави, 

посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів, що: по-перше, здійснюється 

на основі найсуворішого дотримання вимог закону та інших нормативних актів; 

по-друге, її результати завжди тягнуть визначені наслідки, що мають юридичне 

значення або пов’язані з їх настанням. Зазначені два моменти виступають в 

органічній єдності і є головними визначальними властивостями, а у своїй 

сукупності кваліфікують кожну організаційну форму діяльності як правову 

[186]. А Шульга О.М. визначає правову форму як організаційну форму діяльності 

органів держави, їх посадових осіб, яка, по-перше, передбачена правом і йому 

відповідає, по-друге, спричиняє юридично значущі наслідки для суб’єктів права 

[696, с. 29].  

У теорії адміністративного права перш за все виділяється думка академіка 

Битяка Ю.П., який зазначає, що адміністративно-правова форма – це зовнішній 

вияв конкретних дій, що здійснюються органами виконавчої влади для реалізації 

поставлених перед ними завдань [15]. 
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Загалом в юридичній літературі, у контексті дослідження самих різних 

сфер адміністративно-правового регулювання, продовжується наукова дискусія 

щодо тлумачення поняття адміністративно-правової форми.  

Кобзєва Т.А. під адміністративно-правовими формами управління 

фінансовою системою України розуміє спрямовану ззовні й засновану на 

приписах норм адміністративного права діяльність уповноважених державою на 

здійснення управління фінансовою системою суб’єктів, що спричиняє юридично 

значимі наслідки для правовідносин в межах фінансової системи [290].  

А Литвиненко В.І., досліджуючи адміністративно-правові форми протидії 

корупції, пропонує під вказаним терміном розуміти об’єктивне зовнішнє 

вираження адміністративно-правових норм і актів, а також інституційно-правову 

структуру органів публічної адміністрації, які виявляються в повноваженнях 

суб’єктів публічної адміністрації та здійснюваних на їхній основі діях щодо 

запобігання, виявлення й боротьби з корупцією, спрямованих на створення 

потенційно несприятливих умов для здійснення корупційних діянь, обмеження 

можливості розвитку корупції, виявлення наявної корумпованості в суспільстві, 

сприяння подоланню та викоріненню корупції з державно-владного апарату й 

інших сфер суспільного життя шляхом усунення наслідків корупції, притягнення 

винних у корупційних правопорушеннях до юридичної відповідальності, 

поновлення прав та інтересів осіб, що були порушені корупційним діянням [370, 

с. 50].  

Більш близьким за предметом адміністративно-правового забезпечення є 

тлумачення Логінова О.В., який під адміністративно-правовою формою 

забезпечення інформаційної безпеки Кабінету Міністрів України, центральних 

та місцевих органів виконавчої влади пропонує розуміти: 1) однорідну діяльність 

цих органів по забезпеченню інформаційної безпеки, через яку реалізуються їх 

функції; 2) основні, конкретні, здійснювані в межах певних правових, 

організаційних та організаційно-правових рамок дії цих органів, їх посадових 

осіб, за допомогою яких реалізується їх компетенція; 3) здійснення передбачених 

нормативно-правовими актами та практикою державного управління видів дій 
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посадових та службових осіб органів виконавчої влади, за допомогою яких 

реалізується їх завдання по забезпеченню інформаційної безпеки. 

Адміністративно-правовою формою забезпечення інформаційної безпеки є 

здійснення передбачених нормативно-правовими актами, теорією та практикою 

державного управління однорідної діяльності посадовими та службовими 

особами органів виконавчої влади, за допомогою якої реалізується їх 

компетенція по забезпеченню інформаційної безпеки [378, с. 128].  

Таким чином, адміністративно-правовими формами у сфері забезпечення 

кібербезпеки України є зовнішній вияв конкретних дій, що здійснюються 

органами виконавчої влади, суб’єктами забезпечення кібербезпеки, спрямованих 

на реалізацію поставлених перед ними завдань щодо створення умов необхідних 

умов безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем у кіберпросторі.  

На нашу думку, узагальнюючим підходом, який і ми сприймаємо, до 

викладеного, є думка Бухарєва В.В., який на основі аналізу підходів та положень 

чинного законодавства щодо кола та змісту форм забезпечення кібербезпеки, 

виокремив наступні форми у сфері забезпечення кібербезпеки: нормотворчість; 

прийняття індивідуальних актів; адміністративний договір; 

правореалізація [124].  

Щодо нормотворчості Скакун О.Ф. зазначає, що це офіційна діяльність 

уповноважених суб’єктів держави та громадянського суспільства щодо 

встановлення, зміни, призупинення і скасування правових норм, їх 

систематизації [587, с. 342]. А Риндюк В.І. підкреслює, що поняття 

«нормотворчість» («правотворчість») слід відрізняти від поняття 

«нормоутворення» («правоутворення»). Нормоутворення – це найбільш широка 

категорія, яка включає всі форми і засоби виникнення, розвитку та зміни права, 

у тому числі і нормотворчість. Нормотворчість – це завжди офіційно 

оформлений процес діяльності держави, посадових осіб, органів місцевого 

самоврядування, а нормоутворення (формування права) – це неоформлений 

соціальний процес становлення правових ідей про необхідність упорядкування 

суспільних відносин, зумовлений різними факторами і поглядами. Головною 
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відмінністю нормотворчості від нормоутворення Риндюк В.І. вбачає – це 

творчість права здійснюється державними органами або з їх санкції, дозволу. 

Нормоутворення відбувається і поза нормотворчістю державою, у рамках 

громадянського суспільства – у правосвідомості, конкретних правовідносинах, 

правомірній поведінці, правових теоріях і т. ін. [558, с. 22].  

У свою чергу, Петришин О.В. акцентує увагу на тому, що нормотворчість 

– це діяльність уповноважених на це суб’єктів з розроблення, розгляду, 

прийняття та офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, яка 

здійснюється за визначеною процедурою [627].  

Петришин О.В. у розгорнутій формі визначає певні характерні ознаки 

нормотворчості, зокрема:  

нормотворчість є етапом правоутворення. Під час нормотворчості в 

нормативно-правових актах мають закріплюватися норми права, які є 

результатом узагальнення найбільш важливих повторювальних суспільних 

відносин, а також засобом витіснення шкідливої суспільної практики;  

нормотворчість є правовою формою діяльності публічної влади поряд із 

правозастосуванням, тлумаченням права, контрольно-наглядовою та 

установчою діяльністю. Тому нормотворча діяльність урегульована правом і є 

юридично значущою, тобто породжує правові наслідки. Основна відмінність 

нормотворчості від інших правових форм діяльності полягає в тому, що її метою 

є створення, зміна або скасування норм права;  

результатом нормотворчої діяльності є нормативно-правові акти, за 

допомогою яких формально закріплюються норми права. Загальним результатом 

нормотворчості є законодавство як джерело права;  

нормотворчість здійснюється уповноваженими на це суб’єктами – 

органами і носіями публічної впади: органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами, народом та територіальними 

громадами;  

нормотворчість здійснюється за певною процедурою, яка регламентується 

законодавством. Процедурний характер нормотворчої діяльності (тобто її 
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здійснення в установленому порядку) зменшує вірогідність свавілля та 

помилкових рішень, забезпечує створення справедливих та ефективних норм 

права. Суттєві порушення процедури нормотворчості можуть призвести до 

визнання нормативно-правового акта недійсним у судовому порядку [627].  

Звісно, що такий підхід до розуміння нормотворчості як адміністративно-

правової форми, робить її ключовою формою у формування адміністративно-

правового механізму у сфері забезпечення кібербезпеки. Нормотворчість, через 

процес створення правового припису, дозволяє досягти певної поведінки людей 

у конкретній сфері суспільних правовідносин, що, в свою чергу, має важливий 

соціальний, економічний та політичний ефект. Якісна та своєчасна нормотворча 

діяльність дозволяє не лише забезпечити необхідний стан якоїсь сфери 

суспільних відносин, вона також сприяє підвищенню рівня довіри до суб’єкта 

нормотворчості (держави), а також підвищує відчуття захищеності громадян у 

своїй країні [126].  

З цього приводу, важливим актом нормотворчості в Україні є прийняття 

базового закону у сфері забезпечення кібербезпеки – Закону України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» прийнятого 5 жовтня 2017 

року № 2163-VIII. 

Алєксєєв С.С. звертає увагу на наступну адміністративно-правову форму – 

прийняття індивідуальних актів. На його переконання, індивідуальний акт – це 

припис, який розрахований на конкретний, чітко визначений, одиничний 

випадок і, виходячи з цього, являє собою акт «одноразової дії»; такі акти 

здебільшого персоніфіковані і їх дія завершується із настанням відповідних 

наслідків або фактів, що безпосередньо ними передбачені [34, с. 208; 32, с. 82-

83].  

У свою чергу, Бриль К.І. стверджує, що під індивідуальним актом слід 

розуміти вольову дію суб’єктів права, яка здійснюється ними в передбачених 

законом випадках, закріплюється в установленій законом формі (у формі акта–

документа) та спрямована на реалізацію вимог правових норм в конкретних 

суспільних відносинах і конкретних ситуаціях. Автор підкреслює, що 
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індивідуальні акти належать до різних частин механізму правового регулювання. 

Разом з тим, всіх їх об’єднує те, що кожний акт поширюється на конкретний 

випадок. Оскільки всі індивідуальні акти є дуже різноманітними і критеріїв їх 

класифікації можна виділити досить багато, то ми виберемо найбільш загальний 

і важливий критерій – за місцем в механізмі правового регулювання [112].  

У своєму дослідженні Мандюк О.О. зазначає, що індивідуальний акт – це 

одностороннє волевиявлення адміністративного органу зовнішньої дії, що 

безпосередньо впливає на права, свободи чи інтереси конкретних осіб або 

стосується конкретної ситуації. До основних ознак вказаного поняття автор 

відносить такі: односторонність, індивідуальність (конкретність), зовнішня дія, 

породження правових наслідків, приймається адміністративним органом [392, 

с. 6-7].  

Індивідуальні акти у сфері забезпечення кібербезпеки дозволяють 

оперативно вирішити нагальні проблеми, що з’являються у вказаній сфері 

суспільних відносин. Їх перевага полягає у тому, що вони спрямовані на 

конкретного суб’єкта, а тому за їх допомогою можливо вирішити більш 

конкретні проблемні питання [124, с. 106-107].  

З цього приводу Марков В.В. індивідуальними актами відзначає 

затвердження протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. 

№ 27 та підготовка листа Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України від 21.05.2012 р. № 16/1/1-1543 щодо підготовки 

законопроекту щодо вдосконалення порядку отримання правоохоронними 

органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та порядку 

придбання SIM-карт споживачами [395, 44].  

Адміністративний договір у сфері забезпечення кібербезпеки є наступною 

важливою адміністративно-правовою формою, що представляє собою 

добровільну угоду між декількома суб’єктами адміністративного права, які 

наділені владними повноваження, з метою координації їх спільної діяльності, яка 

в результаті призводить до виникнення, зміни або припинення взаємних прав та 

обов’язки сторін відповідного договору [124, 185-186]. За допомогою 
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адміністративного договору вбачається можливим скоординувати роботу різних 

державних структур, однак, лише у випадках, коли в цьому існує об’єктивна 

необхідність, а координація діяльності призведе до отримання кінцевого 

бажаного результату [123].  

Академік Битяк Ю.П. зазначає, що адміністративний договір – це правовий 

акт між двома (або більше) суб’єктами адміністративного права, один із яких 

обов’язково є органом виконавчої влади, і може включати в себе 

загальнообов’язкові правила поведінки або встановлювати конкретні 

правовідносини між його учасниками [94, с. 5]. А також – це правовий акт 

управління, що встановлюється на підставі норм права двома (або більше) 

суб’єктами адміністративного права, один з яких обов’язково є органом 

виконавчої влади, може містити у собі загальнообов’язкові правила поведінки 

(нормативний характер) або встановлювати (змінювати, припиняти) конкретні 

правовідносини між його учасниками (індивідуальний характер) [92, с. 106; 58].  

Скворцов С.С. формулює поняття адміністративного договіру як заснована 

на правових нормах добровільна угода двох чи більше суб’єктів 

адміністративного права, один із яких завжди є самостійним суб’єктом 

державної виконавчої влади, наділеним владними повноваженнями у сфері 

державного управління, за допомогою якого формуються акти державного 

управління, на основі яких встановлюються, змінюються чи припиняються 

взаємні права і обов’язки учасників договору, визначається їх відповідальність. 

За допомогою адміністративного договору учасники правовідносин визначають 

правила власного поводження і встановлюють послідовність своїх дій, 

досягають необхідного для них правового результату [589, с. 12].  

На думку Дьоміна О.В. характерними ознаками адміністративного 

договору є виникнення у сфері публічної влади у зв’язку і з приводу реалізації 

органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування своїх владних 

повноважень; підставою виникнення є правозастосовчий акт, прийнятий 

згаданими органами; організуючий характер; метою є задоволення публічних 

інтересів, досягнення публічного блага, тобто домінування суспільних цілей. В 
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адміністративному договорі, продовжує автор, неможлива (за будь-яких умов) 

одностороння відмова від виконання договірних умов або їх зміна, такий договір 

або окремі його положення не може бути визнано конфіденційним. У деяких 

випадках необхідною умовою чинності є його опублікування [209, с. 18].  

Прокопенко О.Ю. зазначає, що адміністративний договір – це нове 

суперечливе та недостатньо досліджене явище, оскільки природа державного 

управління полягає в імперативності одностороннього волевиявлення з метою 

організуючого впливу на суспільство, а природа договорів полягає у рівності 

сторін та свободі вибору поведінки [544, с. 175].  

У свою чергу, Стефанюк В.С. визначає адміністративний договір як 

договір, побудований на публічно-правових нормах, який регулює добровільне 

погодження волі двох (або більше) суб’єктів права, один із яких є суб’єктом 

управління, про встановлення взаємних адміністративних правовідносин [607].  

Завершуючи розгляд адміністративно-правових форм, виділимо наступну 

– правореалізація, що передбачає упровадження правових норм у суспільних 

відносинах. Результати правореалізації – це кінцевий результат правомірної 

поведінки суб’єктів, який характеризується як соціально цінні наслідки 

правового регулювання [387].  

Ведєрніков Ю.А. зазначає, що реалізація норм права протікає в 

правомірній поведінці, тобто під час здійснення або утримання від здійснення 

відповідних учинків. Але ця поведінка не є кінцевим результатом реалізації 

правомірного припису. Як і правомірна поведінка, правореалізація нерозривно 

пов’язана з досягненням соціального ефекту [628].  

У контексті предмета нашого дослідження правореалізація є реальним 

упровадженням адміністративно-правових норм у діяльності суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки України. 

Таким чином, адміністративно-правові форми є об’єктивним практичним 

відображенням діяльності суб’єктів кібербезпеки України.  

Подальшим аналізом зосередимо увагу на адміністративно-правових 

методах у сфері забезпечення кібербезпеки України.  
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Загалом метод розглядають як шлях до мети, спосіб її досягнення [660, с. 

241]. Зеленецький В.С. зазначає, що методи – це сукупність взаємопов’язаних 

правил, технологічних прийомів і наукових положень, які визначають 

оптимальні шляхи та способи реалізації пізнання й перетворення дійсності. 

Відповідні методи можуть бути реалізовані лише за допомогою конкретних дій, 

тобто тактичних прийомів їх реалізації [264, с. 213; 117]. 

А Петрушенко В.Л. під методом розуміє поняття, яке, як правило, 

застосовують для пояснення пізнання, наукового пошуку або ж для окреслення 

таких інтелектуальних та практичних дій, які передбачають високий рівень 

усвідомлення того, що ми робимо, чому це робимо саме так і чому результат 

повинен мати саме такі очікувані характеристики. Сам термін «метод» сходить 

до давньогрецького виразу «мета – одоїс», що можна перекласти як «через 

вистежений (або підготовлений) шлях» [471, с. 223].  

В теорії адміністративного права достатньо широко використовується 

зазначене поняття і має свої характерні особливості залежно від сфери 

правозастосування.  

Відомі вчені-адміністративісти Колпаков В.К. та Кузьменко О.В. 

зазначають, що адміністративно-правові методи – це способи та прийоми 

безпосереднього і цілеспрямованого впливу органів державного управління 

(посадових осіб) на підпорядковані їм об’єкти управління [318, с. 36]. Методи є 

досить різноманітними, однак, вони мають загальні риси, а саме: способи впливу 

органів державного управління на підпорядковані їм об’єкти управління; 

вираження державного публічного інтересу; засоби досягнення мети; способи 

організації, прийоми здійснення функцій, що виникають в процесі спільної 

діяльності; способи реалізації компетенції [289, с. 36]. 

А Бурбика В.О. формулює наступне визначення: адміністративно-правові 

методи – це сукупність прийомів впливу, що містяться в адміністративно-

правових нормах, за допомогою яких встановлюється юридичне владне і 

юридичне підвладне становище сторін у правовідносинах [117].  
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Зрозуміло, що буквально однакове визначення методу в 

адміністративному праві важко досягти. Завжди буде мати місце впливу різних 

думок, підходів та розуміння, поряд з цим суттєво можуть впливати на 

визначення поняття особливості сфери державного управління. Поряд з цим, у 

сфері забезпечення кібербезпеки варто зупинитися на наступних 

адміністративно-правових методах: адміністративний примус, метод 

позитивного зобов’язання, метод дозволу та заборон, метод адміністративного 

контролю, метод контролю доступу, метод ліцензування, метод сертифікації та 

стандартизації та реєстраційний метод. 

Адміністративний примус це метод психічного чи фізичного впливу 

державних органів (посадових осіб) на свідомість і поведінку певних осіб з 

метою спонукати, примусити їх виконувати правові норми [6, с. 151].  

Мельник Р.С. зазначає, що адміністративний примус – це застосування до 

правозобов’язаних суб’єктів передбачених адміністративно-правовими нормами 

заходів впливу морального, особистісного, майнового, організаційного чи 

іншого характеру з метою попередження чи припинення протиправних дій, 

подолання їх шкідливих наслідків, покарання за вчинення правопорушення, а 

також забезпечення громадського порядку і громадської безпеки [410, с. 5; 568].  

Тобто, зміст адміністративного примусу в сфері забезпечення кібербезпеки 

полягає у припиненні чи попередженні виникнення правопорушень у зазначеній 

сфері. Застосування методу адміністративного примусу не лише спрямоване на 

попередження виникнення протиправної поведінки, а й покликане забезпечити 

захист інформаційних, приватних, комп’ютерних ресурсів [124, с. 133].  

Метод позитивного зобов’язання – це категорія, що включає та доповнює 

інше поняття – моральне зобов’язання [124, с. 113]. Позитивне в юриспруденції 

означає встановлення (правила) волею чи силою панівного, господарюючого 

суб’єкта; зобов’язання, відповідно, означає дію чи бездіяльність (що рідше), 

обов’язковість якої випливає внаслідок вольового акту чи внутрішнього 

переконання, що відповідає: перше – державному закону, друге – моральному 

закону [167];  
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Метод дозволу та заборон передбачає покладання на суб’єкта обов’язку 

певної пасивної поведінки, утримання від вчинення якихось дій під загрозою 

настання відповідальності [587].  

Метод адміністративного контролю Кудрявцев В.М. формулює як 

перевірка якості адміністративної діяльності за допомогою співставлення 

фактично досягнутих результатів цієї діяльності з цілями, поставленими в 

нормативних актах при вирішенні актуальних соціальних проблем, а також з 

рівнем вирішення цих проблем. Адміністративний контроль дає можливість не 

тільки виявляти відхилення, помилки і недоліки, але й запобігати їм, шукати нові 

резерви і можливості  [351, с. 140]. Застосування методу адміністративного 

контролю має важливе значення у сфері забезпечення кібербезпеки, так як 

формує зворотнб інформацію щодо ефективності державно-правового впливу на 

суспільні відносини у зазначеній сфері.  

Метод контролю доступу, який хоча і є специфічним способом 

забезпечення кібербезпеки, однак, водночас є одним із найефективніших. Він 

передбачає можливість встановити обмеження та/або заборону до доступу 

певних суб’єктів до якоїсь інформації [124, с. 113]. Поряд з цим, застосування 

цього методу ускладнюється певними обмеженнями технічного та матеріального 

характеру для України.  

Ліцензування – це форма контролю за законністю передбачуваних дій 

громадянина чи організації дозволом робити тільки законні дії і відмовленням у 

здійсненні протиправних дій, що обумовлює вид і міру припустимої активності, 

а так само реалізацію нагляду за фактично здійснюваними діями» [435, с. 32]. 

Ліцензування є також важливим методом забезпечення кібербезпеки так як 

встановлює чіткі обмеження для субєктів інформаційних та телекомунікаційних 

відносин.  

Метод сертифікації та стандартизації – це адміністративні заходи, що 

пов’язані із встановленням мінімальних вимог до певних небезпечних засобів. 

Стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для загального 

та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і 
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спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній 

сфері [535]. Метод зазвичай використовується з метою стандартизації та 

сертифікації інформаційних систем, телекомунікаційного обладнання й 

програмного забезпечення з обробки інформації задля забезпечення 

кібербезпеки. 

Реєстраційний метод ґрунтується на використанні інформації, яку 

отримують шляхом підрахунку кількості процесів, предметів або витрат на 

створення, споживання продукції [593].  

Таким чином, досліджені адміністративно-правові форми та методи є 

ключовими у реалізації адміністративно-правового механізму у сфері 

забезпечення кібербезпеки України, але подальший безпековий розвиток 

зазначеної сфери потребує подальшого комплексного використання усіх 

зазначених адміністративно-правових інструментів та формування високого 

рівня спроможності державно-правового впливу на безпеку відносин у 

кіберпросторі. 

 

 

2.3. Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення 

кібербезпеки України 

 

В умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні особливого 

значення набуває інститут адміністративної відповідальності, який є 

обгрунтованим засобом охорони інформаційних правовідносин, зокрема, і в 

кіберпросторі, що  спрямовується на запобігання порушень прав людини та 

інтересів держави у зазначеній сфері відносин. 

Низка наукових праць стосуються різних видів юридичної 

відповідальності у сфері кібербезпеки, однак немало питань, що стосуються 

юридичної відповідальності як засобу правової охорони відносин у 

кіберпросторі, потребують грунтовного та комплексного теоретичного 

дослідження.  
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Юридична відповідальність є тим фундаментальним правовим засобом, 

механізмом, гарантом, який покликаний забезпечувати регулятивну, захисну й 

охоронну дієвість права, конче необхідну сьогодні в інформаційному житті 

суспільства [636, с. 6]. Сучасна вітчизняна практика переконливо доводить, що 

неспроможність держави забезпечити ефективну дію інституту юридичної 

відповідальності – своєчасно відновити порушені права громадян, примусити 

державні органи та їхніх посадових осіб до виконання своїх обов’язків, 

послідовно, незважаючи на посади, чини і ранги, застосовувати до 

правопорушників відповідні заходи державного впливу – призводить до того, що 

вказане конституційне положення так і залишатиметься декларацією [602].  

У широкому філософському розумінні відповідальність є, певним чином, 

взаємодією між особистістю, колективом і суспільством, що характеризуються 

свідомим і добровільним здійсненням суб’єктами покладених на них вимог, 

прагненні в якнайбільшому обсязі виконати свої обов’язки перед іншою 

стороною. Відповідальність конкретної особи полягає в її спроможності та 

можливості свідомо виконувати певні вимоги і здійснювати поставлені перед 

нею завдання, здійснювати правильний вибір у досягненні визначеного 

результату, передбачити наслідки своїх дій, пов’язані з їх схваленням або 

осудом. [656, с. 87]  

Переважаючим серед вчених є підхід щодо розуміння відповідальності як 

«процедури застосування засобів державного примусу», «форми державного 

примусу», «міри покарання», «санкції», «зобов’язання», «правовідносин», 

«обов’язку», «відшкодування», «зазнання втрати благ», «кари» тощо [107, с. 83; 

363, с. 468; 191, с. 310-321; 624, с. 828; 402, с. 632; 274, с. 315-317; 249, с. 375; 

625, с. 502; 586; 442, с. 204; 76. Тобто, вчені-юристи юридичну відповідальність 

визначають як систему «юридичні обов’язки – відповідальність» [35, с. 132]. 

Шемшученко Ю.С. зазначає, що юридична відповідальність – це юридичний 

обов’язок відповідних суб’єктів здійснювати позитивні, корисні для суспільства 

функції [706, с. 437]. А Літошенко О.С. підкреслює, що юридична 

відповідальність – це один із видів соціальної відповідальності, являє собою 
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встановлений державою примусовий захід (покарання) за скоєне 

правопорушення, що застосовується до винної особи державними органами або 

за їх дорученням громадськими органами, та обов’язок правопорушника 

перетерпіти відповідні негативні наслідки, що визначені чинним законодавством 

[376, с. 16; 124, с. 116]. 

Відповідальність розглядається у двох аспектах, як в позитивному сенсі 

(перспективному), так і в негативному (ретроспективному). Сурілов О.В. 

зазначає, що проблема позитивної відповідальності характеризується 

політичним звучанням, має не тільки юридичне, але й морально-етичне 

значення, тобто її сутність полягає у правильному розумінні і виконанні 

суб’єктом установлених для нього соціальних обов’язків, обумовлених 

необхідністю дотримання суспільних інтересів [617, с. 399-400; 376, с. 14].  

 Олійник А. підкреслює, що позитивна відповідальність полягає в 

сумлінному виконанні громадянами своїх обов’язків перед суспільством, 

державою, колективом людей та окремою особою [448, с. 38].  

У свою чергу, Духно М.О. підкреслює, що позитивна відповідальність, 

маючи більш складну природу, може розглядатися принаймні з двох основних 

сторін. По-перше, її слід представляти як явище, що базується на моральних 

нормах і рівні світогляду громадян. По-друге, позитивна відповідальність може 

розглядатися з позицій суб’єктивного права. На його основі кожен суб’єкт без 

будь-якого державного примусу зобов’язаний доброякісно виконувати покладені 

на нього обов’язки. Усвідомлене, добровільне виконання обов’язків кожним 

суб’єктом здійснюється в межах позитивної відповідальності [232].  

Тобто, позитивна відповідальність – це плідна та дієва робота держави у 

певній сфері, що призводить до правової культури суспільства, а остання 

виражається в усвідомленні необхідної правомірної поведінки в означеному 

колі. На нашу думку та думку респондентів існує певний (немалий) відсоток 

громадян, які не порушують правові норми саме з остраху бути притягнутими до 

відповідальності. 

Сучасне розуміння юридичної відповідальності пов’язується з 
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правовідносинами між державою і правопорушником, до якого застосовують 

юридичні санкції з негативними для нього наслідками [403, с. 29]. Іншими 

словами, реагування держави в особі посадових осіб чи органів на 

правопорушення та обов’язок правопорушника зазнавати несприятливих 

наслідків [28, с. 90]. У свою чергу для правопорушника юридична 

відповідальність означає застосування до нього санкцій правових норм, вказаних 

в них певних заходів відповідальності [672, с. 40].  

Узагальнюючи різноманітність думок вчених, логічним є твердження, що 

юридична відповідальність є реакцією уповноважених органів через примусові 

заходи на протиправну поведінку правопорушника, негативним наслідком чого 

є позбавлення певних суспільних благ. Крім того, юридична відповідальність 

формує у громадян розуміння певних їх юридичних зобов’язань, 

недотримуючись яких вони стають правопорушниками. Таким чином, виходячи 

із загальних суджень щодо юридичної відповідальності обгрунтованим є 

визначення юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

забезпечення кібербезпеки, як правових гарантій забезпечення суб’єктивних 

прав та обов’язків громадян, застереження їх від кіберконфліктів, за умови 

належного та своєчасного реагування суб’єктів забезпечення кібербезпеки на 

протиправні діяння у кіберсфері. 

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» «особи, винні у порушенні законодавства у сферах 

національної безпеки, електронних комунікацій та захисту інформації, якщо 

кіберпростір є місцем та/або способом здійснення злочину, іншого винного 

діяння, відповідальність за яке передбачена цивільним, адміністративним, 

кримінальним законодавством…» [512]. Також Закон визначає загальні засади 

юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері кібербезпеки. 

Так, стаття 12 Закону визначає, що кіберпростір може бути одночасно «місцем 

та способом вчинення» злочину чи іншого правопорушення [512; 220, с. 98]. 

Серед правових механізмів забезпечення кібербезпеки адміністративна 

відповідальність займає першорядне місце в системі заходів охорони суспільних 
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відносин у кіберсфері, так як норми адміністративної відповідальності 

спрямовані на попередження та припинення протиправних посягань на 

охоронювані законом відносини у кіберпросторі та є найкращим і ефективним 

засобом підтримання в державі законності й правопорядку. Крім того, 

адміністративній відповідальності притаманні ознаки, які виокремлюють її у 

самостійний вид юридичної відповідальності. Це, насамперед, власний об’єкт 

правоохорони; власний метод правоохорони (адміністративний та 

адміністративно-судовий); юридична цілісність галузі, що виявляється у 

матеріальних, процесуальних нормах, системі адміністративних покарань та 

можливості визначення їхніх особливостей і меж; здатність до саморозвитку, 

систематизації нормативного фонду галузі [295, с. 129]. 

Потрібно зазначити, що усвідомлення та розкриття інституту 

адміністративної відповідальності, з’ясування його місця в системі 

адміністративного права та інших галузях права, а також щодо забезпечення 

кібербезпеки України набуває надзвичайно важливого значення, так як 

безпосередньо пов’язується з необхідністю удосконалення національного 

законодавства [296; 432; 453; 457]. Зазначеним проблемам адміністративної 

відповідальності присвячено низку монографій, наукових статей, навчальних 

посібників тощо, зокрема, наукові здобутки Авер’янова В.Б., 

Анджієвського В.С., Бандурки О.М., Безсмертного О.К., Битяка Ю.П., Васильєва 

А.С., Голосніченка І.П., Додіна Є.В., Калюжного Р.А., Колпакова В.К., Комзюка 

А.Т., Лук’янця Д.М., Шамрая В.О., Шкарупи В.К., Ярмакі Х.П. та інших.  

Перш за все, необхідно чітко розмежовувати кримінально каране діяння з 

адміністративним правопорушенням. Традиційно таким розмежуванням є 

ступінь суспільної небезпеки, при цьому злочин характеризується суспільною 

небезпечністю, а адміністративний проступок – суспільною шкодою. 

Дурманов Н.Д., Здравомислов Б.В., Строгович М.С., Самощенко І.С. 

дотримуються погляду, згідно з яким злочини – це якісно особливий вид 

правопорушень, а їх основна матеріальна властивість полягає у суспільній 

небезпечності. Суспільна небезпека сповна характеризує винятково злочини. 
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Тому для інших порушень права ця ознака є необов’язковою [366, с. 72]. 

Поряд з цим, має місце і думка, що суспільна небезпека характерна для всіх 

правопорушень, зокрема й адміністративних. Вчені, що розглядають 

адміністративні правопорушення як суспільно небезпечні діяння, керуються 

матеріальною єдністю всіх правопорушень. І злочини, і адміністративні 

правопорушення, і дисциплінарні провини, і цивільні правопорушення є певною 

мірою суспільно небезпечними діяннями. Тому суспільна небезпека – це ознака, 

властива усім без винятку правопорушенням. Відмінність полягає лише в ступені 

суспільної небезпеки [366, с. 72]. І такої думки дотримуються, насамперед,  

Додін Є.В. , Піонтковський А.А., Сахаров А.Б.   

Професор Колпаков В.К. указує на те, що суспільна небезпека 

правопорушень (злочинів та адміністративних проступків) полягає саме в тому, 

що вони завдають шкоди правопорядку та особистим інтересам громадян [312, 

с. 49]. Правопорядком у сфері забезпечення кібербезпеки, перш за все, необхідно 

визначати нормальне функціонування інформаційних та телекомунікаційних 

мереж, їх безперебійна робота, відсутність правопорушень у кіберпросторі.  

Загалом, адміністративні правопорушення є досить неоднорідними і 

частина з них може наближатися до кримінально караних діянь за характером 

шкоди. Поряд з цим, визнання такого правопорушення кримінальним не 

обгрунтовано, так як ступінь суспільної шкоди не корилюється з рівнем загрози 

для суспільства зі ступенем суспільної небезпечності.  

Таким чином, адміністративна відповідальність за правопорушення настає 

за умови, якщо ці правопорушення не підлягають кримінальній відповідальності 

(ч. 2 ст. 9 КУпАП) і вона є засобом підтримання правопорядку в державі, який 

визначається як система правовідносин, що складається в результаті реалізації 

режиму законності, правових приписів, системи права і законодавства усіма 

суб’єктами суспільних відносин [358, с. 66].  

Додін Є.В. дійшов висновку, що адміністративна відповідальність – це 

визначення повноважними державними органами через застосування 

адміністративно-примусових заходів, обмежень майнових, а також особистих 
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благ і інтересів за здійснення адміністративних правопорушень [210]. А Овсянко 

Д.М. адмінвідповідальність визначає, як застосування державними органами, 

посадовими особами та представниками влади встановлених державою заходів 

адміністративного впливу до громадян, а у відповідних випадках – і до установ 

за порушення законності та державної дисципліни” [443, с. 104]. 

Мосьондз С.О. зазначає, що адміністративна відповідальність – це 

різновид правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування з 

боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію 

протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою 

особи, що вчинили правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважним 

державним органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні 

стягнення в установлених законом формі і порядку [420, 77]. Дещо по іншому 

висловлюється Понікаров В.Д.: адміністративна відповідальність – це вид 

юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб перед органами 

виконавчої влади, а у випадках, встановлених законом, перед судом (суддею) за 

порушення загальнообов’язкових адміністративно-правових норм на основі 

застосування до винних адміністративних стягнень, заходів впливу [481, с. 48]. 

А Коваль Л.В. вказує на те, що адміністративна відповідальність – це 

репресивний вид відповідальності, де покарання має характер особистого 

зазнання кари, а вольовий вплив спрямовується на волю правопорушника з 

метою певного психічного переживання ним кари, подолання певних мотивів, 

якими обумовлюється ірраціональна поведінка, та стимулювання мотивів, які 

мають схилити до поведінки, що узгоджується з правовими приписами [294, 

с. 133].  

У статті 9 КУпАП визначено поняття адміністративного правопорушення 

(проступку), яке розкриває його матеріальний зміст, юридичну природу, 

соціальне значення та визначає його основні ознаки: протиправна, винна (умисна 

або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність [21, с. 10].  
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Правові засади щодо виникнення та настання адміністративної 

відповідальності за правопорушення в кіберсфері формуються нормами 

Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та іншими нормативно-

правовими актами, якими врегульовані питання кібербезпеки України. 

Враховуючи однорідність відносин в інформаціній сфері та кіберпросторі, 

важливим є також зазначення того, що КУпАП містить більше сотні статей, що 

визначають адміністративну відповідальності за порушення порядку створення, 

збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту 

інформації [636, с. 81].  

І, враховуючи визначене нами раніше співвідношення інформаційної 

безпеки та кібербезпеки як загального та специфічного, слушною є думку Перуна 

Т.С., який виділяє три групи адмінвідповідальності в інформаційній сфері:  

забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до публічної 

інформації, необхідної для реалізації їх прав, свобод та законних інтересів;  

забезпечення обмеження доступу до певних відомостей, розповсюдження 

яких може спричинити негативний вплив правам та свободам громадян, законній 

діяльності юридичних осіб або національній безпеці;  

забезпечення безпеки у сфері медіа-інформації [467].  

Тобто адміністративна відповідальність у сфері кібербезпеки хоч і не 

виділяється окремим розділом КУпАП, все ж має певний родовий обєкт, що хоча 

б теоретично але відмежовує адміністративні проступки у сфері забезпечення 

кібербезпеки у загальній сукупності. 

Загалом, у навчальній та науковій літературі розуміння змісту 

адміністративної відповідальності як соціально-правового явища розкривається 

через об’єктивний та суб’єктивний підходи. Об’єктивний підхід зумовлений 

відповідною негативною реакцією держави на протиправну поведінку шляхом 

встановлення відповідних правил і належних санкцій (заходів покарання) 

стосовно порушників цих правил. В основі суб’єктивного підходу лежить 

особистий обов’язок порушника дати відповідь перед уповноваженими 



185 

державними органами (їхніми службовими особами) за вчинене адміністративне 

правопорушення і понести відповідне покарання (адміністративне стягнення) 

згідно з установленим законом порядком. Ураховуючи зазначені підходи, 

адміністративну відповідальність визначають як різновид юридичної 

відповідальності, що є специфічною формою реагування держави в особі 

уповноважених і компетентних органів на адміністративні правопорушення і 

полягає в застосуванні до правопорушників адміністративних стягнень, 

передбачених нормами КУпАП, а також відповідних заходів впливу [636, с. 76]. 

Потрібно зазначити, що важливою віхою в історичному процесі розвитку 

адміністративної відповідальності стали, прийняті 23 жовтня 1980 року Основи 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні 

правопорушення, де вперше в Україні було визначено поняття 

адміністративного проступку як протиправного, винного діяння чи 

бездіяльності, що посягає на державний чи суспільний порядок, власність, права, 

свободи громадян і за яке законодавством передбачена адміністративна 

відповідальність. Крім того, були визначені завдання, підстави адміністративної 

відповідальності, види адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх 

накладання, закріплено систему органів, які вповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.  Згодом велику увагу у врегулюванні 

адміністративної відповідальності було приділено КУпАП, що був прийнятий 7 

грудня 1984 року [366, с. 55].  

Зазначене акцентує також увагу на тому, що адміністративна 

відповідальність характеризується як специфічне реагування держави в особі 

призначених нею органів державної влади на адміністративне правопорушення, 

застосовуючи до особи, яка вчинила його, заходи адміністративного примусу 

[295, с. 126-128]. 

З цього приводу актуальним є аналіз ознак адміністративної 

відповідальності загалом та безпосередньо у сфері кіберпростору. Коваль Л.В. 

зазначає, що ознаками адміністративної відповідальності є публічний державно-

обов’язковий характер [296]. Тобто, правопорушення в будь-якій сфері є 
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порушенням правопорядку, а метою та завданням держави є його охорона. 

Держава, виконуючи свої функції, забезпечує відновлення порушених права 

суб’єктів, зокрема, і щодо безпеки відносин у кіберпросторі, забезпечуючи тим 

самим, правопорядок у суспільстві.  

З-поміж іншого, виділяють цілу низку ознак адміністративної 

відповідальності, зокрема: 

зосередження права адміністративного покарання в руках органів 

виконавчої влади та загальних судів; 

репресивний характер правопорушення, тобто будь-яка особа 

притягується до адміністративної відповідальності, якщо буде доведена її вина, 

що є виявленням волі та свідомості людини; 

в адміністративній відповідальності міститься два аспекти правової 

відповідальності: їх позитивне та ретроспективне виявлення: перше 

визначається як безпосередній обов’язок виконувати норми права, нести 

відповідальність за їх порушення, а друге – наслідок конкретного протиправного 

діяння, відповідальність за адміністративний проступок, тобто за скоєне діяння; 

норми, які встановлюють адміністративну відповідальність, своїм впливом 

виконують допоміжну роль для інших галузей права; 

введення до багатьох норм КУпАП таких повноважень, згідно з якими 

можна діяти на власний розсуд під час встановлення адміністративних заборон; 

можливість того, що існує заміна деяких видів покарання, наприклад, 

виправних робіт на штраф чи адміністративний арешт тощо [366, с. 58]. 

Зважаючи на те, що адмінвідповідальність є різновидом юридичної 

відповідальності, більш вдалим визначенням основних ознак, які її розкривають 

та характеризують, є наступне: 

1) є засобом охорони встановленого державою правопорядку; 

2) визначається нормами права; 

3) є наслідком вчинення правопорушення; 

4) супроводжується державним і громадським осудом правопорушника й 

учиненого ним діяння; 
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5) нерозривно пов’язана з державно-правовим примусом і призводить до 

настання негативних для правопорушника наслідків (морального або 

матеріального характерів); 

6) застосовується уповноваженими органами в межах їхньої компетенції, 

визначеної законом, та реалізується у відповідних процесуальних формах [636, 

с. 77]. 

У продовження зазначеного, професор Колпаков В.К. адміністративну 

відповідальність визначає як специфічне реагування держави на адміністративне 

правопорушення, що полягає у застосуванні уповноваженим органом або 

посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта 

правопорушення. Як явище правової дійсності, вона характеризується двома 

видами ознак: по-перше, це ознаки, властиві юридичній відповідальності в 

цілому (основні); по-друге, ознаки, що відмежовують адміністративну 

відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні) [314]. На 

його думку, основні ознаки адміністративної відповідальності полягають у тому, 

що вона:  

є засобом охорони встановленого державою правопорядку;  

нормативно визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій 

правових норм;  

є наслідком винного антигромадського діяння;  

супроводжується державним і громадським осудом правопорушника і 

вчиненого ним діяння;  

пов’язана з примусом, з негативними для правопорушника наслідками 

(морального або матеріального характеру), яких він має зазнати;  

реалізується у відповідних процесуальних формах [314].  

Дещо розширений аналіз характерних ознак адміністративної 

відповідальності формулює Гочарук С.Т., зокрема: 

це один із самостійних видів правової відповідальності (поряд з 

кримінальною, дисциплінарною та цивільно-правовою);  

це специфічна форма правового регулювання з боку держави в особі її 
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компетентних органів на певну категорію протиправних проявів;  

це державно-репресивний захід як результат протиправної поведінки 

особи;  

це один із видів державного примусу, зокрема, адміністративний його 

різновид (одна із ланок заходів адміністративного примусу);  

це водночас правовий обов’язок правопорушника дати відповідь перед 

повноважним державним органом щодо своїх неправомірних дій і понести за це 

певне покарання;  

юридичною підставою для настання адміністративної відповідальності, як 

правило, є окремий вид правопорушень – адміністративні проступки;  

засобами реалізації адміністративної відповідальності є самостійні 

юридично-репресивні (примусові) заходи – адміністративні стягнення;  

адміністративна відповідальність – це своєрідні правовідносини між 

органами (посадовими особами), що її застосовують, та правопорушниками, 

причому в таких правовідносинах відсутні елементи службового 

підпорядкування;  

певними правами щодо встановлення та застосування адміністративної 

відповідальності наділене значне коло державних органів (посадових осіб);  

це один із важливих адміністративно-правових інститутів, нормами якого 

значною мірою охороняється велика кількість суспільних відносин, 

урегульованих як адміністративно-правовими нормами, так і нормами інших 

галузей права;  

адміністративна відповідальність реалізується в установлених законом 

формах та порядку, чітко визначених адміністративно-процесуальними 

нормами;  

суб’єктами адміністративно-правової відповідальності можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи [179, с. 20-214; 354].  

У свою чергу, Бухарєв В.В., узагальнюючи теоретичні засади цього 

поняття дає визначння адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства у сфері кібербезпеки – це застосування до особи, що вчинила 
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правопорушення, санкцій, передбачених нормами адміністративного права [124, 

с. 134].  

Таким чином, узагальнюючи зазначене та враховуючи наші методологічні 

акценти щодо безпекового змісту діяльності із забезпечення кібербезпеки, 

обгрунтованим є наступне визначення адміністративної відповідальності у сфері 

забезпечення кібербезпеки України – це різновид юридичної відповідальності, що 

є засобом адміністративно-правової охорони відносин у кіберпросторі, є 

наслідком винного антисуспільного діяння у сфері забезпечення кібербезпеки, і 

головне призначення якого у примусовому припиненні протиправних дій, що 

стосуються незаконного втручання в комп’ютерні та телекомунікаційні 

системи й порушення при цьому прав та свобод людини, інтересів держави та 

суспільства. 

Продовжуючи аналіз, доречним є зазначити, що притягнення до 

адміністративної відповідальності особи є можливим за наявності певних 

підстав.  

У теорії адміністративного права підходи до розуміння підстав 

адміністративної відповідальності є дискусійними. Науковці по різному 

визначають перелік умов, за яких застосовується адміністративна 

відповідальність. Деякі вчені вважають, що адміністративна відповідальність 

має наступати тільки за вчинення адміністративного проступку – протиправного, 

винного діяння, передбаченого виключно нормами КУпАП; інші ж розширюють 

підстави адміністративного правопорушення до протиправного, винного діяння, 

закріпленого як нормами КУпАП, так і нормами інших нормативно-правових 

актів [636, с. 80]. 

Слід зазначити, що в теорії адміністративного права панівною є думка тих 

учених, які підставами адміністративної відповідальності визнають 

адміністративне правопорушення (проступок) і, як виняток, інші протиправні 

діяння, наприклад, діяння, що містять ознаки складу злочину, який не становить 

великої суспільної небезпеки [636, с. 80]. Має місце думка про те, що підстави 
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правової відповідальності розуміються як наявність у діях особи складу 

правопорушення [154, с. 151]. 

У свою чергу, відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, 

права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом 

передбачено адміністративну відповідальність. Ч. 2 ст. 9 закріплює положення, 

що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, 

настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно 

до закону кримінальної відповідальності. З урахуванням позиції законодавця 

підставою адміністративної відповідальності слід визнавати здійснене суб’єктом  

правовідносин правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки [299]. 

Можливим є розгляд підстав адміністративної відповідальності із 

врахуванням двох аспектів. По-перше, з погляду загальних норм, тобто як 

сукупність правових норм, відповідно до яких вона встановлюється і 

застосовується. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначив 

поняття адміністративного правопорушення, види адміністративних стягнень, 

які накладаються за його вчинення, загальні правила їх накладення, 

підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, порядок їх 

провадження. По-друге, фактичною підставою є вчинення особою особливого 

виду порушення – адміністративного [366, с. 67].  

Разом з тим, у теорії адміністративного права немає єдиного погляду 

стосовно цієї проблеми, оскільки є думка про те, що підстави правової 

відповідальності розуміються як наявність у діях особи складу правопорушення 

[154, с. 151]. У свою чергу, Битяк Ю.П. та Зуй В.В. підставою адміністративного 

проступку визначають наявність у нього трьох ознак: протиправності, винності, 

адміністративної караності, остання з яких не завжди має значення для 

застосування покарання. Реалізація адміністративного стягнення є тільки його 

властивістю [95]. 

Узагальненим видається підхід за якого виділяється три підстави, які 
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визначають момент виникнення адміністративної відповідальності: 

– юридична підстава: наявність у діях особи юридичного складу 

правопорушення – суб’єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони; 

– фактична підстава: вчинення особою особливого виду правопорушення – 

адміністративного; 

– процесуальна підстава: наявність процесуальних норм, які забезпечують 

притягнення винної особи до адміністративної відповідальності [21, с. 82]. 

Таким чином, для виникнення адміністративної відповідальності 

необхідною є наявність усіх трьох підстав і у, визначеній вище послідовності, 

тобто, насамперед наявність норми адміністративної відповідальності з 

визначенням правопорушення (проступку) та санкцій, що застосовуються до 

субєкта правопорушення. 

Таким чином, адміністративним проступком у сфері забезпечення 

кібербезпеки є протиправне, винне діяння (бездіяльність), що завдає значної 

шкоди відносинам у сфері кіберпростору, порушує права людини й інтереси 

суспільства і держави у цій сфері та встановлений правопорядок використання 

інформаційних й телекомунікаційних систем, а також за яке законодавством 

передбачено особливий вид державного примусу – адміністративну 

відповідальність.  

Зазначені ознаки формують фактичні підстави адміністративної 

відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки і вони притаманні будь-

якому адміністративному проступку в цій сфері. Поряд з цим, юридичною 

підставою залишається склад адміністративного проступку, що є встановленою 

нормами адміністративного права сукупністю об’єктивних і суб’єктивних ознак, 

за наявності яких діяння визнається адміністративним проступком.  

Визначені статтею 9 КУпАП [299] ознаки адміністративного 

правопорушення є конструктивними, загальними і властиві будь-яким 

адміністративним правопорушенням. Їх сукупність у правознавстві і отримала 

назву «склад адміністративного правопорушення» [114, с. 37; 612, с. 36; 394, 

с. 57; 84, с. 8; 153, с. 100].  
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Склад правопорушення є ключовим у визначенні адміністративного 

проступку та відповідальності, зокрема [368; 414; 472, с. 3]:  

воно сприяє виявленню найістотніших ознак антигромадських діянь, їх 

розмежуванню і встановленню справедливих санкцій;  

допомагає правозастосовним органам правильно кваліфікувати 

правопорушення та вживати адекватних їм заходів впливу;  

дає можливість зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів, правовому 

вихованню громадян [394, с. 38; 313, с. 44];  

забезпечує формально-юридичну єдність правових дозволів, обмежень та 

заборон із заходами адміністративного примусу, які встановлюються законом за 

вчинення адміністративних правопорушень;  

визначає змістоутворюючі ознаки юридичних конфліктів, які порушують 

публічні інтереси суспільства [260, с. 128-129].  

Обгрунтований підхід до визначення об’єкта адміністративного 

правопорушення в сфері забезпечення кібербезпеки має значне теоретичне й 

практичне значення. Об’єкт адміністративного правопорушення обумовлює не 

тільки виникнення адміністративно-правової заборони, але й значною мірою 

юридичну структуру, обсяг і межі адміністративно-правової охорони. Крім того, 

об’єкт має істотне значення також для визначення самого поняття 

адміністративного інформаційного правопорушення, впливає на зміст 

об’єктивних і суб’єктивних ознак цих деліктів [258, с. 129]. 

Розкриваючи юридичну сутність об’єкта адміністративних правопорушень 

у сфері забезпечення кібербезпеки варто зазначити, що перш за все це 

охоронювані законом суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі збиранням, 

зберіганням, поширенням, захистом інформації, проти яких спрямоване 

правопорушення, яким заподіюється шкода чи створюється загроза її заподіяння.  

З точки зору прихильників такого тлумачення об’єкту адміністративного 

правопорушення, конкретні діяння саме тому і мають характер соціально 

шкідливих, антисуспільних правопорушень та забороняються правовими 

нормами з одночасною загрозою застосування адміністративних стягнень, що 
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вони заподіюють шкоду охоронюваним законом суспільним відносинам. Їх 

визнання об’єктом адміністративних правопорушень сприяє виявленню 

соціальної сутності адміністративного проступку [394, с. 64].  

Розглядаючи права людини у значенні соціальної цінності, Синьов О.В. 

зазначає, що вони дозволяють бути людині суб’єктом, а не об’єктом суспільства, 

озброюють її інструментом для захисту своїх прав [579, с. 16]. Виступаючи 

невід’ємним елементом соціального буття, права і свободи людини та 

громадянина є необхідною умовою, без якої вона не може існувати як суб’єкт 

суспільних відносин, бути соціально дієздатною, реалізувати свою життєву 

програму [469, с. 12]. 

У свою чергу, Негодченко О.В., виражаючи свою думку, зазначає, що 

права і свободи людини є нормативною формою взаємодії людей, упорядкування 

їх зв’язків, координації їх вчинків та діяльності, запобігання протиріччям, 

протиборствам, конфліктам. За своєю суттю вони нормативно формулюють ті 

умови і способи життєдіяльності людей, які об’єктивно необхідні для 

забезпечення нормального функціонування індивіда, суспільства, держави [426, 

с. 16]. 

Відображаючи різні аспекти соціальної цінності прав людини, наведені 

погляди вчених-адміністративістів збігаються в тому, що за своїм соціально-

юридичним призначенням право виступає офіційною мірою наявної свободи, 

гарантією її реалізації, охорони та захисту, а також нормою, показником 

дозволеної та можливої поведінки [366]. 

У залежності від ступеня узагальнення, рівня абстрактності в  

адміністративному праві виділяють загальний, родовий, видовий та 

безпосередній об’єкт адміністративного правопорушення [114, с. 151; 684; 368; 

414; 365, с. 10].  

При цьому, в першому випадку абстрагуючись від ознак будь-яких 

соціальних цінностей, застосовуються загальні властивості, притаманні будь-

яким об’єктам адміністративних правопорушень, незалежно від сфери їх 

вчинення. Рівень узагальнення ознак знижується у разі виокремлення родового, 
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а ще більше видового та зводиться до мінімуму для безпосереднього об’єкта 

проступків [258, с. 135].  

Таким чином, загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення кібербезпеки становлять соціальні цінності, правове забезпечення 

яких здійснюється нормами різних галузей права та охороняється 

адміністративними стягненнями.  

 Головною особливістю загального об’єкта адміністративних 

правопорушень є його стабільність, незмінність на конкретному етапі 

суспільного розвитку, зумовленість змістом та спрямованістю діяльності 

держави, публічними інтересами щодо забезпечення доступу до найважливіших 

соціальних цінностей [258, с. 135]. Саме соціальна цінність тих чи інших 

цінностей, забезпеченість їх охорони заходами адміністративного примусу 

перетворює такі соціальні цінності на загальні об’єкти адміністративних 

правопорушень, посягання на які тягне за собою негативні соціально-шкідливі 

наслідки [260, с. 139]. 

Існуючи в різних видах правовідносин, загальні об’єкти адміністративних 

правопорушень, одержують свій розвиток, використання в різних сферах 

діяльності публічної адміністрації, у зв’язку з чим набувають родових 

властивостей, за якими здійснюється їх спеціалізація на окремі широкі 

групи [257, с. 83]. 

До таких об’єктів відносять [260, с. 139]:  

права, свободи та обов’язки учасників публічно-правових інформаційних 

відносин;  

встановлений актами законодавства України публічний інформаційний 

правопорядок;  

національну інформаційну безпеку України;  

закріплений у нормах законодавства порядок публічного адміністрування 

в інформаційній сфері;  

об’єкти права власності в інформаційній сфері;  

правові режими публічної інформації, інформаційних ресурсів та ІКТ. 
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З позицій законодавчої техніки поняття «родовий об’єкт» традиційно 

використовується для систематизації однорідних складів проступків по розділах 

та главах [45, с. 7].   

Так, Леонідова О.О., визначаючи родовий об’єкт адміністративних 

правопорушень у сфері телекомунікацій, формулює його як суспільні відносини, 

що існують у галузі зв’язку, а також нормальна та безперебійна 

телекомунікаційна робота [366, с. 84].  

Стоіцький О.В. як родовий об’єкт адміністративних правопорушень 

розглядає суспільні відносини, які виникають у сфері адміністративно-правового 

забезпечення інформаційної безпеки [609].  

Чуприна О.В. під родовим об’єктом адміністративних правопорушень, що 

порушують право на доступ до публічної інформації, розуміє суспільні 

відносини у сфері встановленого порядку управління [684, с. 151].  

Родовим об’єктом щодо адміністративних правопорушень, передбачених 

ст. 2122 КУпАП, які посягають на правовий режим державної таємниці, 

встановлений порядок управління визначає і Благодарний А.М. [100, с. 8].  

Поряд з тим, на нашу думку, виділення родового об’єкта адміністративних 

правопорушень на основі конкретного виду інформаційних відносин веде до 

ігнорування загальних ознак інформаційних відносин у цілому та 

необгрунтованого його звуження. Диференціація родового об’єкта за ознаками, 

властивими окремим видам інформаційних відносин, має наслідком 

поглиблення рівня його спеціалізації, встановлення безпосереднього 

юридичного зв’язку з видами інформаційної діяльності, що ними 

опосередковуються, надає таким об’єктам видового (спеціального) значення 

порівняно із загальним та родовим об’єктами адміністративних деліктів» [258, 

с. 138].  

Саме тому, родовим об’єктом адміністративних правопорушень в сфері 

забезпечення кібербезпеки є група соціальних цінностей, що пов’язані з обігом 

інформації, її створенням, реалізацією, набуттям учасниками інформаційних 

відносин, є невід’ємною частиною загального об’єкта адміністративних 
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правопорушень та охороняється нормами законодавства про адміністративну 

відповідальність.  

Видовий об’єкт адміністративних інформаційних правопорушень, на наш 

погляд, являє собою сукупність соціальних цінностей, що набуваються, 

реалізуються, використовуються у здійсненні суб’єктами публічної 

адміністрації, іншими учасниками інформаційних відносин окремих видів 

інформаційної діяльності або забезпечують таку діяльність, на які посягають 

адміністративні делікти [260, с. 144].  

Поряд з цим, соціальні цінності, їх види та характер, що охоплюються 

поняттям «видовий об’єкт адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення кібербезпеки», зумовлюються лише окремими конкретними 

видами інформаційних відносин, вимогами, встановленими відповідними 

законами, правовим статусом суб’єктів кібербезпеки, а також змістом 

адміністративно-правових заборон, спрямованих на охорону тих об’єктів, які 

становлять цінність для людини, юридичних осіб, суспільства та держави.  

Правильне встановлення видового об’єкта адміністративних 

інформаційних правопорушень сприяє також виявленню спільних для цих 

деліктів ознак, таких як: форма протиправного діяння, спосіб, засоби його 

вчинення, форма вини порушника, суб’єкти протиправних діянь, тощо [260, 

с. 145].  

Враховуючи чинне законодавство щодо відповідальності за вчинення 

адміністративних правопорушень, та види інформаційних відносин, що можуть 

обмежуватися відносинами у кіберпросторі, можливим є виділення наступних 

видових об’єктів адмінпроступків у сфері забезпечення кібербезпеки:   

адміністративні правопорушення в галузі інформатизації; 

адміністративні правопорушення в галузі реклами;  

адміністративні правопорушення у галузі формування та використання 

інформаційної інфраструктури;  

адміністративні правопорушення у сфері електронного урядування; 

адміністративні правопорушення у галузі індустрії програмної продукції;  
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адміністративні правопорушення у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки та захисту інформації;  

адміністративні правопорушення в медіа-сфері; адміністративні 

правопорушення у сфері інформаційного забезпечення виборчого процесу та 

процесу референдуму;  

адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів владних повноважень [257, 

с. 85]. 

Виявлення спеціальних ознак конкретного складу адміністративного 

правопорушення, здійснення його правильної класифікації, а також визначення 

адекватної характеру делікту міри адміністративного покарання є неможливим 

без встановлення його безпосереднього об’єкта [260, с. 146]. 

За своїм змістом безпосередній об’єкт адміністративного інформаційного 

правопорушення є результатом найнижчого ступеня нормативного та наукового 

узагальнення соціальних цінностей, які охороняються законом, що забезпечує їх 

прямий (найбільш тісний) зв’язок із конкретними інформаційними відносинами, 

в межах яких вчинено адміністративний делікт, змістом конкретної правової 

заборони, а також адміністративними стягненнями, передбаченими за її 

порушення [258, с. 140].  

Враховуючи традиційний підхід, безпосередній об’єкт адміністративного 

правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки обмежується диспозицією 

норми про адміністративну відповідальність чинного законодавства. Але з 

метою розширення переліку соціальних благ, що стосуються сфери забезпечення 

кібербезпеки та потребують адміністративно-правової охорони, чинне 

законодавство щодо адміністративної відповідальності містить склади 

адміністративних правопорушень, за якими кілька соціальних благ одночасно є 

безпосереднім об’єктом. Зокрема, у сфері забезпечення кібербезпеки це 

стосується статей 512, 1483 та 2126 КУпАП [299]. У межах таких складів в 

адміністративному праві виділяють основний, додатковий та факультативний 

безпосередні об’єкти [570].  
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Безпосереднім об’єктом є соціальні блага, для забезпечення правової 

охорони яких прийнята адміністративно-деліктна норма. А додатковим 

безпосереднім об’єктом виступають соціальні цінності, які зазнають 

протиправного впливу у разі посягання на основний безпосередній об’єкт, що 

зумовлює необхідність його введення в конструкцію складу адміністративного 

інформаційного правопорушення для забезпечення його адміністративно-

правової охорони [258, с. 141].  

Факультативний об’єкт адміністративного правопорушення у сфері 

забезпечення кібербезпеки визначається конкретною соціальною цінністю, що 

потребує адміністративно-правової охорони з боку держави і якій може бути 

заподіяно шкоду у разі вчинення проступку [570]. Причому, на відміну від 

додаткового безпосереднього об’єкта, можливість заподіяння шкоди 

факультативному об’єкту не є невідворотною. Факультативний об’єкт хоча й не 

є обов’язковою ознакою складу адміністративного правопорушення та не 

впливає на його кваліфікацію, водночас має юридичне значення, що 

позначається на видах і розмірах адміністративних покарань за відповідний 

делікт [260, с. 148].  

Для подальшого аналізу важливим є визначення окрім обєкта, предмета 

адміністративного правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки [570; 684, 

с. 8; 261, с. 161]. Керуючись загальним підходом предметом протиправних 

посягань інформаційних правопорушень виступають елементи інформаційної 

сфери: інформація, інформаційні ресурси, інформаційно-телекомунікаційні 

технології, права які були порушені, обмежені або безпідставно невизнані, що 

призвело до порушення встановленого правового режиму предмета 

протиправних посягань [115, с. 8]. 

Нормами законодавства про адміністративну відповідальність закріплено 

самі різні види та безпосередні об’єкти складів адміністративних правопорушень 

у сфері забезпечення кібербезпеки, що у свою чергу зумовило широку предметну 

різноманітність, що також формує можливість для відповідної класифікації 

предмету адміністративного правопорушення в сфері забезпечення 



199 

кібербезпеки:  

різна за видами, змістом та правовими режимами інформація; 

інформаційно-телекомунікаційні систем та технології;  

бази даних, компіляції даних, комп’ютерні програми;  

право інтелектуальної власності, що є об’єктом інформаційних 

правовідносин;  

реєстри, кадастри, інші інформаційні ресурси;  

інформаційна інфраструктура в цілому тощо.  

Надзвичайно змістовним та одним із невід’ємних елементів складу 

адміністративного правопорушення у кіберпросторі, відсутність якого виключає 

його склад, є об’єктивна сторона [490; 259, с. 134]. Цей елемент охоплює ознаки, 

які характеризують правопорушення, що розглядаються з позицій його 

зовнішнього прояву. Основна ознака об’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення проявляється через протиправне діяння (дії чи бездіяльність), а 

додаткові (факультативні) відображають соціально шкідливі наслідки делікту, 

причинно-наслідковий зв’язок між ними і самим діянням, місце, спосіб, 

обстановку, час та засоби його вчинення [368; 414; 394].  

Об’єктивна сторона адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення кібербезпеки визначена комплексом адміністративно-правових 

норм чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

обігу інформації і зовні виражається в порушенні встановленого законом 

порядку створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони та захисту інформації. 

Із врахуванням правових форм і способів зовнішнього вираження 

об’єктивної сторони адміністративного правопорушення у кіберпросторі, діяння 

може проявлятися у формі протиправних дій або протиправної бездіяльності 

[570; 479; 469, с. 150].  

Насамперед, адміністративна відповідальність у сфері забезпечення 

кібербезпеки, виходячи зі змісту обєктивної сторони складу адміністративного 

правопорушення, пов’язується з протиправними діяннями:  
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незаконним збиранням, розкриттям, поширенням інформації (ст. 823, 914, 

1639, 2122, 2123, 2125 КУпАП [299], ст. 24 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [491]);  

незаконним копіюванням баз даних; блокуванням інформації в ІТС; 

несанкціонованими діями щодо інформації в ІТС (ст. 2126 КУпАП [299], ст. 1 

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах [501]) тощо.  

Дискусійним серед вчених є і питання щодо причинно-наслідкового 

зв’язку між соціально-шкідливими наслідками та протиправним діянням як 

елементами об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення.  

Агапов А.Б. зазначає, що для з’ясування сутності та особливостей 

об’єктивної сторони конкретного складу адміністративного правопорушення 

має значення проблема встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

суспільно шкідливими наслідками і самим протиправним діянням [5, с. 35].  

Але найбільш поширеним є підхід, за яким більшість складів 

адміністративних правопорушень сконструйовані законодавцем як формальні. 

Саме тому їх вчинення не тягне за собою будь-яких прямих матеріальних 

наслідків, а отже, шкода та причинно-наслідковий зв’язок не можуть 

розглядатися як обов’язкові ознаки складу адміністративного правопорушення 

[394, с. 69; 5, с. 86; 414; 366, с. 86; 570].  

Додатковими елементами об’єктивної сторони є спосіб та засоби вчинення 

адміністративних правопорушень [222]. У сфері забезпечення кібербезпеки це 

пов’язується з існуванням різних форм збереження та обігу інформації, засобів і 

технологій її обробки, а також нормативним закріпленням багатьох видів 

правових режимів інформації, які можуть використовуватися в протиправних 

цілях.  

Як правило, норма щодо адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки зазначає безпосередньо в 

диспозиції і спосіб його вчинення, що фактично виключає можливість 

кваліфікації діяння як протиправного у разі його вчинення в інший спосіб. І 
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загальним підходом щодо конструкту ознаки способу є термінологія:  незаконне 

розголошення, надання, копіювання, передача, знищення, відтворення 

інформації тощо.  

Поряд із зазначеними додатковими елементами норми адміністративної 

відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки у структурі об’єктивної 

сторони правопорушень виділяють також засоби їх вчинення [612, с. 66; 571].  

Правопорушення, що передбачене статтею 1483 КУпАП, вчиняється 

шляхом використання засобів зв’язку з метою, що суперечить інтересам 

держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність 

громадян [299].  

Таким чином об’єктивна сторона складу адміністративного 

правопорушення у сфері забезпечення кібербезпеки має найбільше 

факультативних ознак і є найбільш інформативною порівняно з іншими 

елементами. 

Суб’єктом адміністративних правопорушень в сфері забезпечення 

кібербезпеки загалом є особа, яка порушила встановлений нормативним 

приписом порядок створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони та захисту інформації. 

Агапов А.Б. зазначає, що суб’єкт адміністративного правопорушення – це 

фізична або юридична особа, винними діями (бездіяльністю) якої заподіяна 

шкода потерпілому або загальнодержавним інтересам [4, с. 37].  

А професор Колпаков В.К. визначає суб’єкта адміністра-тивного 

правопорушення як особу, яка його вчинила шляхом виконання всіх визначених 

в межах складу проступку ознак та відповідає визначениму конкретній 

адміністративно-деліктній нормі властивостям [313, с. 63]. Близькою є думка 

Тихомирова О.О. та Тугарова О.К., які визначають суб’єкт правопорушень у 

якості деліктоздатного суб’єкта, яким вчинене правопорушення [636, с. 16]. 

Різноманітгі підходи до визначення змісту поняття «суб’єкт 

адміністративного правопорушення», у своїй сукупності все ж відображають 

загальний, властивий нормам адміністративно-деліктного законодавства підхід 
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до нормативного розуміння змісту цього елемента складу адміністративного 

правопорушення [260, с. 169]. 

Традиційно в юридичній літературі в системі суб’єктів адміністративних 

правопорушень прийнято виділяти загальних та спеціальних суб’єктів [368; 414; 

394, с. 63; 578, с. 63; 291; 389]. До ознак, які характеризують учасника 

інформаційних відносин як загального суб’єкта адміністративних 

інформаційних правопорушень, належать вік та осудність порушника (ст. 12, 14, 

20 КУпАП)» [262, с. 88]. 

Загалом, враховуючи  загальне правило про можливість притягнення 

фізичної особи до адміністративної відповідальності з моменту досягнення нею 

шістнадцятирічного віку, а також визначення осудності статтею 20  

КУпАП [299], загальним суб’єктом адміністративних правопорушень є фізична 

особа, яка на момент вчинення делікту досягла шіснадцятирічного віку та під час 

вчинення протиправної дії чи бездіяльності перебувала в стані осудності, тобто 

могла усвідомлювати свої дії або керувати ними, не страждала хронічною 

душевною хворобою, тимчасовим розладом душевної діяльності, слабоумством 

або не перебувала в іншому хворобливому стані, який виключав би можливість 

усвідомлення характеру делікту, його негативних наслідків [260, с. 172].  

Використання нормами особливої частини КУпАП [299] та спеціальними 

нормами законодавства щодо адмінвідповідальності [538; 522; 540; 537; 520; 490; 

469; 492] ознак спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень у сфері 

забезпечення кібербезпеки зумовлено прагненням законодавця диференціювати 

види і розміри адміністративних покарань залежно від правового статусу 

окремих категорій учасників публічно-правових інформаційних відносин [486; 

291].  

Бугайчук К.Л. зазначає, що спеціальні ознаки фізичної особи – суб’єкта 

адміністративного проступку мають певні особливості:  

властиві лише окремим групам громадян;  

відбивають специфіку їх правового статусу;  

виникають на основі індивідуальних актів управління або інших юридично 



203 

значущих дій уповноважених органів;  

більш динамічні, ніж загальні ознаки;  

містяться у статті Особливої частини КУпАП;  

закріплюються законом з метою диференціації відповідальності різних 

категорій осіб, забезпечення справедливої правової оцінки їх неправомірних дій 

[114, с. 48].  

Загалом, сукупність зазначених особливостей визначає юридичну сутність 

спеціального суб’єкта адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

кібербезпеки, що закріплено відповідними нормами КУпАП.  

Адміністративне правопорушення в сфері забезпечення кібербезпеки має 

свою внутрішню сторону, яка характеризує ставлення особи-порушника до 

вчиненого протиправного діяння, розкриває мотиви та мету, якими керувався 

суб’єкт правопорушення. Зокрема, суб’єктивна сторона адміністративних 

правопорушень в цій сфері характеризується умисною формою, тобто особа, що 

вчиняє протиправні діяння, усвідомлює протиправний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачає її шкідливі  

наслідки, бажає (прямий умисел) або свідомо допускає (непрямий умисел) 

настання цих наслідків [636, с. 81]. 

Вина є ключовим елементом суб’єктивної сторони адміністративного 

правопорушення, психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного 

діяння з формальним складом або до соціально шкідливих наслідків – у 

проступках з матеріальним складом, що виражається в ознаках 

адміністративного правопорушення [263, с. 37-38]. У таких аспектах вина 

виступає однією з обов’язкових умов адміністративної відповідальності та в 

багатьох складах адміністративних правопорушень – її мірою [572, с. 8-9].  

Галаган І.О. поняття «вини» в адміністративному праві розглядав як 

психічне ставлення особи до вчинених нею протиправних дій чи бездіяльності у 

формі умислу чи необережності, а також до наслідків їх вчинення [155, с. 170]. 

Такої ж думки і Стрельніков А.В.: вина являє собою психічне ставлення особи, 

яка вчинила адміністративний делікт, до свого вчинку, шкідливих наслідків, які 
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настали в результаті цього діяння [612, с. 109].  

З цього ж приводу, Котюргін С.И. зазначає, що вина – це психічне 

ставлення людини самої до себе, до своїх протиправних дій та їх наслідків. Вина 

передбачає свободу вибору моделі поведінки людини, дотримання певних 

процедур у відносинах з іншими особами та виконання нормативних правил 

поводження з об’єктами матеріального світу [340, с. 28].  

Такі підходи щодо розуміння вини на основі ідей її психологічної 

концепції дістали найбільш широкого визнання в адміністративному праві [612, 

с. 109; 293,с. 82; 571; 4, с. 172; 285].  

У статті 10 КУпАП адміністративне правопорушення є умисним, коли 

особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх (прямий умисел) або 

свідомо допускала настання цих наслідків (непрямий умисел). У свою чергу, 

згідно ст. 11 КУпАП, адміністративне правопорушення визнається вчиненим із 

необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання 

шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на 

їх відвернення (протиправна самовпевненість) або не передбачала можливості 

настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити (протиправна 

недбалість) [299].  

 Для визначення форми вини, правильного її врахування у процесі 

юридичної кваліфікації адміністративного правопорушення у сфері 

забезпечення кібербезпеки більш істотне значення має встановлення ставлення 

особи-порушника до протиправності її діяння (дій чи бездіяльності), точного 

усвідомлення нею змісту інформації, з використанням якої або стосовно якої 

вчинений делікт. Окрім цього, якщо за умисної форми вини особа-порушник за 

окремих умов могла прагнути досягти соціально шкідливих наслідків 

адміністративного правопорушення, то у разі бездіяльності особа не планувала 

вчинення проступку взагалі, а тому настання відповідних наслідків не було 

самоціллю протиправного діяння [263, с. 39-40].  

Мотив і мета вчинення адміністративного інформаційного 
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правопорушення є факультативними ознаками суб’єктивної сторони його 

складу.  

У теорії адміністративного права мотивом визначають усвідомлене особою 

внутрішнє спонукання, яким вона керувалася у процесі вчинення делікту. 

Натомість мета являє собою протиправний результат, наслідок, якого прагне 

досягти особа вчиненням адміністративного правопорушення [10, с. 21].  

Чинне законодаство щодо адміністративної відповідальності у сфері 

кібербезпеки використовує мотив та мету як конструктивні ознаки лише щодо 

окремих складів правопорушень, зокрема, передбачених у ст. 148-3, 164-3 

КУпАП [299], що пояснюється по-різному. 

Наразі, Матвієнко П.Є. зазначає про необхідність виключення зі складів 

адміністративних правопорушень, зокрема тих, що вчиняються у сфері охорони 

комерційної таємниці, складністю доведення справжніх мотивів та мети, якими 

керувався порушник, вчиняючи протиправне діяння. Адже з’ясування цих ознак 

суб’єктивної сторони правопорушення, як правило, здійснюється на підставі 

допиту обвинуваченої особи, у зв’язку з чим вказані елементи суб’єктивної 

сторони однозначно в багатьох адміністративних справах не можливо 

встановити [404, с. 12].  

З іншої сторони, мотив та мета зумовлюють форму психічного ставлення 

особи до вчиненого делікту, а тому для нормативного закріплення та практичної 

юридичної кваліфікації досить вказівки на форму вини суб’єкта конкретного 

виду адміністративного правопорушення [569, с. 11].  

Незалежно від способу законодавчого формулювання мети вчинення 

адміністративного інформаційного правопорушення, наявність цієї ознаки в його 

складі нерозривно пов’язана з безпосереднім настанням або прагненням 

порушника до настання соціально шкідливих наслідків незалежно від того, чи 

матимуть вони майновий, особистий або організаційний характер [260, с. 207].  

Охарактеризувавши загальні засади адміністративної відповідальності у 

сфері забезпечення кібербезпеки, важливим є подальший аналіз окремих 

адміністративних правопорушень у зазначеній сфері. 
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Безпосереднє відношення до предмету нашого дослідження та щодо 

порушення встановленого законом порядку обігу інформації у кіберпросторі 

мають діяння, передбачені ст. 2126 КУпАП, сутність яких полягає у здійсненні 

незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) 

системах, незаконному виготовленні чи розповсюдженні копій баз даних 

інформаційних (автоматизованих) систем.  

Форми в яких виражаються неправомірні діяння передбачені цією 

відповідальність є наступними: 

− здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, 

обробляється чи передається в інформаційних (автоматизованих) системах (ч. 1 

ст. 2126 КУпАП); 

− здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, 

обробляється чи передається в інформаційних (автоматизованих) системах, 

призначених для зберігання та обробки інформації з обмеженим доступом (ч. 3 

ст. 2126 КУпАП); 

− незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних 

(автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі (ч. 4 ст. 2126 

КУпАП); 

− безоплатне незаконне розповсюдження інформації, яка зберігається в 

інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі 

(ч. 4 ст. 2126 КУпАП); 

− незаконний збут інформації, яка зберігається в інформаційних 

(автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі (ч. 5 ст. 2126 

КУпАП). 

Винятково умисною формою вини характеризується суб’єктивна сторона 

правопорушення, при цьому суб’єктом адмінвідповідальності є фізична осудна 

особа, яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла 16-

річного віку. 

Відповідальність за використання засобів зв’язку з метою, що суперечить 

інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на 
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честь і гідність громадян передбачена ст.1483 КУпАП та з об’єктивного боку 

полягає безпосередньо у використанні засобів зв’язку для потреб, що суперечать 

інтересам держави, порушують суспільний порядок і посягають на честь та 

гідність громадян.  

Перш за все, зазначена норма забезпечує реалізацію відповідної ст. 28 

Конституції України з приводу того, що кожен має право на повагу його гідності. 

Кожна людина поважає себе, свої моральні принципи, і кожна людина є цінністю 

для суспільства. Будь-яке приниження честі та гідності людини вважається 

антиморальним і карається згідно з чинним законодавством беззаперечно. 

Якщо честь – це сукупність моральних принципів, якими керується людина 

у своїй поведінці, то гідність людини передбачає усвідомлення нею сукупності 

певних моральних, світоглядних, професійних якостей своєї суспільної цінності, 

що є підставою для самоповаги. Гідність до того ж визначається внутрішньою 

самооцінкою особи власних якостей, здібностей, світогляду, свого суспільного 

значення, що ґрунтується на громадському, тобто публічному визначенні 

цінності цієї особи [366, с. 120].  

Статтею 1643 КУпАП також передбачається відповідальність за 

недобросовісну конкуренцію. Чинні приписи ст. 1643 КУпАП до недобросовісної 

конкуренції включають не всі дії, визначені Законом України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». Об’єктивною стороною правопорушення є:  

незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також 

імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне 

використання його імені (ч. 1 ст. 1643 КУпАП);  

умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть 

завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця (ч. 

2 ст. 1643 КУпАП);  

3) отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також 

іншої конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або 

майну іншого підприємця (ч. 3 ст. 1643 КУпАП).  

Суб’єктивна сторона зазначеного правопорушення характеризується 
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наявністю прямого умислу, а суб’єктом вчинення протиправних дій може бути 

посадова особа підприємства, установи та організації будь-якої форми власності 

та громадянин, що займається підприємницькою діяльністю, а також громадяни, 

що не є підприємцем але вчинив винні діяння в інтересах третіх осіб. 

Безпосередньо стосується обігу інформації адміністративне 

правопорушення щодо незаконного розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 

передбачених ст. 1649 КУпАП.  

Зазначений правовий порядок визначено Законом України «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 р., тому об’єктивна 

сторона правопорушення полягає в розповсюдженні примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 

упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані 

контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, котра не 

відповідає носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним 

Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок [531].  

Статтею 1731 КУпАП передбачається адміністративна відповідальність за 

поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення 

або порушення громадського порядку. 

Правильна правова кваліфікація дій, передбачених ст. 1731 КУпАП, 

передбачає встановлення факту, що поширення чуток реально могло викликати 

паніку або порушити громадський порядок.  

Порушення громадського порядку полягає в руйнації обстановки 

громадського спокою, створенні несприятливих зовнішніх умов життєдіяльності 

людей, що перешкоджає існуванню нормального ритму суспільного життя. При 

цьому, чутками визнаються повідомлення, які виходять від однієї або більше 

осіб, про події або явища, що усно передаються від однієї людини до іншої та не 

мають офіційного підтвердження. У свою чергу, паніка – це психічний стан 

людей, несвідомий, нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною 
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небезпекою, що охоплює людину чи багатьох людей, неконтрольоване 

прагнення уникнути небезпечної ситуації [636].  

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як 

у формі умислу, так й у формі необережності, а суб’єктом є фізична осудна особа, 

яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла 16-річного 

віку. 

До особливих адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

кібербезпеки відноситься порушення законодавства про державну таємницю, 

передбачене ст. 2122 КУпАП, що зумовлено його предметом:  інформацією, що 

становить державну таємницю – вид таємної інформації, що охоплює відомості 

у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної 

безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України та які визнані в порядку, встановленому законом, 

державною таємницею і підлягають охороні державою [490]. 

Об’єктивна сторона порушення законодавства про державну таємницю 

проявляється в дев’яти формах, зокрема: 

1) недодержання встановленого законодавством порядку передачі 

державної таємниці іншій державі чи міжнародній організації; 

2) засекречування інформації про: 

− стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

− аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, 

які сталися або можуть статися та загрожують безпеці громадян; 

− стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, 

одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про 

соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури 

населення; 

− факти порушень прав і свобод людини та громадянина; 

− незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та їхніх посадових осіб; 

− іншу інформацію, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, 
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згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути 

засекречена; 

3) безпідставне засекречування інформації; 

4) надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або 

іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або ненадання 

грифа секретності матеріальним носіям інформації, що становить державну 

таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження грифа секретності 

матеріальних носіїв секретної інформації; 

5) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та 

доступу до державної таємниці; 

6) невжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та 

незабезпечення контролю за охороною державної таємниці; 

7) провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, без 

отримання в установленому порядку спеціального дозволу на провадження такої 

діяльності, а також розміщення державних замовлень на виконання робіт, 

доведення мобілізаційних завдань, пов’язаних із державною таємницею, в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах, організаціях, яким не надано спеціального дозволу на провадження 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею; 

8) недодержання вимог законодавства щодо забезпечення охорони 

державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому 

іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та осіб без громадянства і 

проведення роботи з ними; 

9) невиконання норм і вимог криптографічного та технічного захистів 

секретної інформації, унаслідок чого виникає реальна загроза порушення її 

конфіденційності, цілісності і доступності. 

Умисел є обов’язковою характеристикою суб’єктивної сторони цього 

правопорушення, а суб’єктами можуть бути як посадові особи, так і громадяни. 

До переліку адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

кібербезпеки також слід віднести порушення права на об’єкти права 
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інтелектуальної власності, що передбачено статтею 512 КУпАП. 

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого 

ст. 512 КУпАП, характеризується незаконним використанням об’єкта права 

інтелектуальної власності, привласненням авторства на такий об’єкт або іншим 

умисним порушенням прав на об’єкт права інтелектуальної власності (незаконне 

опублікування, виконання, публічне оприлюднення об’єкта права 

інтелектуальної власності тощо). Суб’єктивна сторона зазначеного 

правопорушення є виключно умисною формою вини, а суб’єктами порушення 

права на об’єкти права інтелектуальної власності можуть виступати як посадові 

особи, так і громадяни. 

Таким чином, дослідивши поняття адміністративної відповідальності у 

сфері забезпечення кібербезпеки та адміністративного проступку у цій же сфері, 

на основі аналізу основних ознак адміністративної відповідальності  та 

характеристики складів адміністративних правопорушень щодо правопорядку у 

кіберпросторі, виведено специфічні ознаки, шо зумовлюються юридичною 

природою адміністративної відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки. 

 

Висновки до розділу 2 

Підсумовуючи та екстраполюючи систему знань на сферу кібербезпеки, 

обґрунтованим є наступне визначення механізму адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки: сукупність правових засобів, заходів та способів, за 

допомогою яких забезпечується функціонування та розвиток взаємодії суб’єктів 

національної системи кібербезпеки. 

Система адміністративно-правових норм потребує чіткого 

упорядкування щодо адміністративно-правового регулювання взаємодії 

суб’єктів національної системи кібербезпеки, а також визначення 

загальнообов’язкових правил їх поведінки та правового становища. Важливим 

також елементом механізму адміністративно-правого забезпечення кібербезпеки 

є правові відносини, що виникають у процесі здійснення своїх повноважень та 

реалізації адміністративно-правових засобів суб’єктами національної системи 
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кібербезпеки. Правовідносини є особливою формою взаємозв’язку суб’єктів 

національної системи кібербезпеки на основі їх прав та обов’язків, що закріплені 

у правових нормах. 

Об’єктом адміністративно-правових відносини суб’єктів національної 

системи кібербезпеки є спільна діяльність щодо виявлення, запобігання та 

усунення загроз кібербезпеці в Україні. Зазначені адміністративно-правові 

відносини характеризуються певними особливостями: регулятивними; 

двосторонніми; вертикальними; виникають між органами виконавчої влади; 

реалізовуються на засадах підлеглості та підпорядкування. 

Акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів національної системи 

кібербезпеки є фактичними, юридично значимими спільними діями органів 

публічної влади у сфері забезпечення кібербезпеки в межах приписів 

відповідних правових норм. При цьому, формами реалізації прав та обов’язків, 

які притаманні суб’єктам національної системи кібербезпеки у процесі 

застосування адміністративно-правових засобів, є:  

додержання норм права, зокрема, отримання суб’єктами національної 

системи кібербезпеки даних та інформації в установленому законом порядку;  

використання норм права, зокрема, право суб’єктів національної системи 

кібербезпеки здійснювати спільні заходи щодо забезпечення кібербезпеки; право 

проводити спільні наукові дослідження; 

виконання норм права, зокрема, обов’язок суб’єктів національної системи 

кібербезпеки оприлюднювати достовірну інформацію про діяльність органів 

виконавчої влади у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Дослідження питань пов’язаних з розкриттям змісту та особливостей щодо 

характеристики елементів механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки має велике значення в контексті формування ефективного 

механізму протидії гібридним загрозам у кіберпросторі, так як дозволяє 

виокремити проблемні питання, що потребують вирішення та врегулювання.  

Формально національна система кібербезпеки своєю метою визначає певні 

гарантії ефективної протидії кіберзагрозам в умовах гібридної війни, поряд з 
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тим, на практиці, нерідко спостерігається відсутність чіткої та повної взаємодії. 

Перш за все, це пов’язується з певним функціональним дублюванням у 

діяльності окремих суб’єктів національної системи кібербезпеки. І хоча 

дублювання певним чином має позитивний наслідок, так як пробуджує елементи 

здорової конкуренції функціонально-споріднених суб’єктів, що надзвичайно 

важливо у сфері кібербезпеки, може мати також місце прояв елементів 

неузгодженості їх діяльності і особливо невиправданість бюджетних витрат, які 

у такій високотехнологічній сфері є надзвичайно великими. Це важливий 

чинник, що має сприяти постійному функціональному моніторингу окремих 

ситуативно створених органів або установ та підвищення ефективності їх 

діяльності в інтересах держави.  

Надзвичайно важливим у сфері запобігання кіберзлочинам, і особливо в 

умовах гібридної війни, є формування стратегії кібербезпеки на основі аналізу 

ризиків. Саме в межах адміністративних заходів запобігання, необхідним є 

правове врегулювання зобов’язання суб’єктів національної системи 

кібербезпеки щодо визначення ризиків кібербезпеки. Зазначені ризики не 

можуть обмежуватися лише технічними ризиками, комп’ютерних та 

телекомунікаційних систем, мають також включати аналіз ризиків стратегічного 

та операційного характеру, соціальної, економічної, інфраструктурної сфер 

тощо. 

Формування механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки із врахуванням аналізу ризиків запроваджує як заходи запобігання, 

так і заходи щодо виправлення ситуації. 

Адміністративно-правова охорона у сфері забезпечення кібербезпеки – це 

адміністративно-правове явище, зміст якого базується на впорядкованій 

нормами адміністративного права діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки, що спрямована на забезпечення прав і свобод громадян, 

суспільства та держави у кіберпросторі, запобігання їх порушення, виявлення 

кіберзагроз та відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів осіб, 

що здійснюються засобами адміністративного права з можливістю застосування 
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заходів адміністративного примусу та притягнення винних до адміністративної 

відповідальності. 

Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення кібербезпеки 

України – це різновид юридичної відповідальності, що є засобом 

адміністративно-правової охорони відносин у кіберпросторі, є наслідком 

винного антисуспільного діяння у сфері забезпечення кібербезпеки, і головне 

призначення якого у примусовому припиненні протиправних дій, що стосуються 

незаконного втручання в комп’ютерні та телекомунікаційні системи й 

порушення при цьому прав та свобод людини, інтересів держави та суспільства. 
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РОЗДІЛ 3. 

 

ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ 

 

 

3.1. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення 

кібербезпеки України 

 

У суспільстві існує багато різних відносин між людьми: інформаційні, 

політичні, моральні, культурні, соціальні, економічні [128], комунікативні [380] 

тощо. Юридичну науку передусім цікавлять правові або юридичні відносини. Їх 

головна риса полягає в тому, що вони безпосередньо пов’язані з правом і 

правовими нормами. Регулюючи певні відносини, вони наділяють їх правовим 

характером, надаючи їм правової, юридичної форми. Унаслідок цього вони, 

власне, і стають правовими [144, с. 48]. 

Важливе значення для розкриття сутності адміністративно-правового 

регулювання має його предмет, під яким розуміють різні суспільні відносини, які 

об’єктивно за своєю природою можуть піддаватися нормативно-організаційному 

впливу. Тобто, предмет правового регулювання (предмет права) будь-якої 

правової галузі становлять правові відносини, що регулюються цією галуззю 

[226, с. 107-126]. Предметом правового регулювання можуть бути самі 

різноманітні суспільні відносини, в тому числі, й відносини, пов’язані із 

забезпеченням кібербезпеки України. 

Правовідносини приводять в дію механізм правового регулювання та 

реалізацію правових норм. Але потрібно зазначити, що окремі властивості 

правових норм, що пов’язуються із встановленням певних правил поведінки, 

встановленням визначеного кола суб’єктів їх реалізації, їх правового статусу, 

прав та обов’язків, форм відповідальності за вчинення порушень, ще не 

призводять до утворення правовідносин. 
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Правові відносини виникають, перш за все, із появою обставин, що 

передбачені диспозиціями відповідних правових норм. При цьому, характерною 

властивістю правовідносин є спроможність суб’єктів права набувати статусу 

учасників правовідносин, з відповідним їх наділенням суб’єктивними правами 

та юридичними обов’язками.  

Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини, 

учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що 

забезпечуються державою. У загальному вигляді правові відносини – це суспільні 

відносини, урегульовані нормами права й забезпечені державою, що виникають 

між двома та більше суб’єктами стосовно задоволення своїх матеріальних і 

духовних потреб та інтересів, між якими наявний правовий зв’язок у формі 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [626].  

Дослідженню проблеми правовідносин в теорії держави і права, в 

адміністративному праві було приділено багатьма авторами, зокрема такими, як: 

Алексєєв С.С., Малько А.В., Матузова Н.І., Рясенцев В.О., Скакун О.Ф., 

Трубецький Є.М., Халфіна Р.Й., Авер’янов В.Б., Бахрах Д.М., Бельский К.С., 

Бребан Г., Битяк Ю.П., Галунько В.В., Гончарук С.Т., Гурєєв В., Забарний Г.Г., 

Калюжний Р.А., Ківалов С.В., Коваль Л.В., Козлов Ю.М., Колпаков В.К., 

Кузьменко О.В., Користін О.Є., Курінний Є.В., Тихомиров С.В., Фіночко Ф.Д., 

Шкарупа В.К., Павліченко Є.В., Баранкова В., Палієнко У.О., Пасічник С., 

Радзієвська Л., Філімонов Ю., Харитонова О.І., Черниш В.М., Бесчасний В.М., 

Галунько В.В., Федорова К.І., Фурса С.Я., Черниш В.М., Ясінська Л.Е. та інші. 

Поряд з цим, науковий аналіз адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення кібербезпеки України є надзвичайно актуальною проблемою. 

Матузова Н.І. і Малько А.В. зазначають, що правовідносини – одна з 

центральних проблем правової науки, теорії права, і від того або іншого її 

трактування залежить вирішення багатьох інших юридичних проблем [406, 

с. 285]. Належне теоретичне опрацювання низки питань, пов’язаних із цими 

відносинами, їх відповідна практична реалізація безпосередньо спрямовані на 

забезпечення вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання 
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у сфері забезпечення кібербезпеки, а також можуть бути покладені в основу 

підвищення ефективності діяльності системи суб’єктів кібербезпеки. 

Безпекові правовідносини регулюються нормами не лише 

адміністративного права, а й інформаційного, конституційного, земельного, 

екологічного, кримінального права тощо [367, с. 12]. Враховуючи специфіку 

безпекової сфери, певний системний характер її реалізації, доречним є 

розглядати можливість існування права національної безпеки, складовою, якого, 

безперечно, є кібербезпека. Саме тому, суспільними правовими відносинами у 

сфері забезпечення кібербезпеки є ті відносини, які виникають у суспільстві між 

їх суб’єктами щодо забезпечення кібербезпеки України й урегульовані нормами 

відповідних галузей права та забезпечені державою. При цьому, правовідносини 

у сфері забезпечення кібербезпеки формуються в результаті усвідомленої, не 

стихійної, діяльності суб’єктів кібербезпеки, є вольовими та виникають на основі 

норм права.  

Загалом, правовідносини у сфері забезпечення кібербезпеки є суспільні 

відносини, що врегульовані різного характеру правовими нормами 

(регулятивними, охоронними, спеціалізованими) конституційного, 

адміністративного, інформаційного, безпекового та інших галузей, які мають 

місце у діяльності суб’єктів суспільних відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки, із врахуванням визначених нормами права повноваженнями, у 

межах яких реалізуються права і законні інтереси громадян, безпека суспільства 

і держави.  

Адміністративні правовідносини щодо забезпечення кібербезпеки, як і 

правовідносини взагалі – складне, багатогранне та різнопланове соціально-

правове явище і одна з найістотніших категорій галузі адміністративного права. 

Академік Авер’янов В.Б. разом з колегами зазначали, що саме у правовідносинах 

адміністративне-право існує, діє і живе. У них найбільш рельєфно 

відображається специфіка адміністративно-правових методів та особливості 

механізму адміністративно-правового впливу на суспільні зв’язки. Місце і 

значення адміністративно-правових відносин у теорії адміністративного права 
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обумовлено також тим, що будь-яке питання з цього приводу своїм корінням 

сягає сутності предмета адміністративно-правової галузі [12; 318; 1; 80; 350]. 

Врегульовані адміністративним правом відносини, мають місце у різних 

сферах державного управління. Французький вчений Бребан Г. зазначає, що 

немає таких секторів суспільного життя, які б випадали цілком зі сфери 

адміністративно-правового контролю, оскільки адміністративне право є правом 

живим, що глибоко вкоренилося в суспільстві, увійшло у побут та свідомість 

сучасної людини [113, с. 22]. Саме тому, адміністративне право виконує 

особливу провідну роль серед інших галузей правової системи України, в якому 

відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують 

у суспільстві, зокрема і у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Учені адміністративно-правової науки по-різному тлумачать поняття 

адміністративно-правових відносин. Бахрах Д.М. зазначає, що предметом 

адміністративного права є відносини, що виникають при організації виконавчо-

розпорядчих органів і в процесі їх адміністративної діяльності, при здійсненні 

внутрішньоорганізаційної діяльності керівниками інших державних і 

муніципальних органів, а також в ході реалізації адміністративної влади суддями 

і громадськими організаціями [73, с. 1-2]. Козлов Ю.М. тлумачить їх як 

врегульовані адміністративно-правовою нормою управлінські суспільні 

відносини, в яких сторони виступають в якості носіїв взаємних прав і обов’язків, 

встановлених і гарантованих адміністративно-правовою нормою [301, с. 45]. 

А Тихомиров Ю.А. зазначає, що адміністративні відносини, як такі, що 

врегульовані нормами адміністративного права і складаються в сфері 

державного управління [637, с. 55].  

Узагальнюючи велику кількість тлумачень адміністративно-правових 

відносин, можливим є розмежування та певне групування підходів, зокрема:  

– суспільні відносини, які виникають у сфері державного управління і 

врегульовані нормами адміністративного права (Ківалов С.В., Битяк Ю.П.) [16; 

93]; 
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– як результат впливу адміністративно-правових норм на поведінку 

суб’єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають 

сталі правові зв’язки державно-владного характеру (Шкарупа В.К., 

Калюжний Р.А. та Забарний Г.Г.) [247, с. 24]; 

– суспільні відносини, що складаються під впливом дії адміністративно-

правових норм, учасники яких є носіями прав та обов’язків у сфері державного 

управління (Гончарук С.Т.) [180, с. 35];  

– суспільні відносини у сфері управління, учасники яких виступають 

носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права 

(Фіночко Ф.Д.) [12, с. 40]. 

Предметом адміністративного права професор Колпаков В.К. визначає – 

сукупність управлінських відносин, які складаються в сфері державного 

управління. Також, предметом адміністративного права він називає не всі 

управлінські відносини, а лише ті, що складаються внаслідок і з приводу 

виконання органами державного управління своїх виконавчо-розпорядчих 

функцій. Колпаков В.К. стверджує, що особливості відносин, що становлять 

предмет адміністративного права, полягають у наступному: а) вони виникають 

тільки в результаті державно-управлінської (владної) діяльності; б) в них 

обов’язково бере участь виконавчо-розпорядчий орган; в) вони завжди є 

наслідком свідомої, цілеспрямованої, вольової діяльності від імені держави. 

Ріднить їх те, що вони виникають з питань організації їх діяльності і для цього 

застосовуються ідентичні методи та форми [318, с. 54]. 

Заслуговує на увагу і думка Коломоєць Т.О., яка визначає адміністративно-

правові відносини як суспільні відносини, врегульовані нормами 

адміністративного права, суб’єкти яких наділені правами і обов’язками у сфері 

забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, а також в процесі державного і самоврядного управління в сферах 

соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони 

громадянського порядку [17, с. 139]. 
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Таким чином, значна частина науковців розглядає предмет 

адміністративного права як відносини, пов’язані з діяльністю суб’єктів у сфері 

державного регулювання, серед яких у відносинах обов’язково однією із сторін 

виступає державний орган, наділений владно-розпорядчими повноваженнями.  

У свій час Єлістратов А.І. зазначав, що адміністративне право ставить за 

мету впорядкувати відносини між правлячою владою й обивателем у справах 

державного управління. Автор зауважував, що предметом адміністративного 

права є відносини між правлячою владою і обивателями. Вчення про публічно-

правові відносини і способи захисту публічного права складають предмет 

загальної частини науки адміністративного права [241, с. 22, 59, 93]. 

Незважаючи на значні зміни у соціально-політичному, економічному та 

правовому житті суспільства, за останні майже сто років зазначене вище 

розуміння предмету адміністративного права, не втратило своєї актуальності, 

хоча значно розширилося за змістом і наповнилося багатогранними відтінками у 

трактуванні різних наукових шкіл [159, с. 85]. 

У свою чергу, французький вчений, представник адміністративної школи, 

Бребан Г. до предмету адміністративного права відносив лише частину норм у 

сфері державного управління, виключаючи з предмету управлінських 

юридичних норм ті, які, на його погляд, не притаманні адміністративному праву: 

а) які регулюють суспільні відносини між приватними особами; б) норми 

політичної сфери та сфери правосуддя; в) які регламентують господарську 

діяльність, зокрема і державних підприємств [113, с. 15].  

А на думку італійських науковців до предмету адміністративного права 

слід віднести управлінську підзаконну діяльність державних органів щодо 

впорядкування покладених на них публічних інтересів [766, с. 15]. 

Апологет вітчизняної адміністративно-правової науки академік 

Авер’янов В.Б. зазначає, що предмет адміністративного права є тільки однією з 

частин діяльності органів публічної влади і пропонував доповнити його трьома 

групами не «управлінських» відносин: 1) тих, які виникають у зв’язку з 

підготовкою і прийняттям різного роду індивідуальних рішень з приводу 
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реалізації численних суб’єктів прав приватних осіб; 2) відносин як реагування на 

різноманітні інші звернення приватних осіб, включаючи розгляд в 

адміністративному порядку їхніх скарг; 3) відносин щодо застосування 

адміністративного примусу [2, с. 58]. При цьому, на його думку, за будь-якого 

підходу до тлумачення предмета адміністративного права, за управлінськими 

відносинами в цілому зберігається провідне визначальне місце [210, с. 241].  

А академік Битяк Ю.П. зазначає, що предмет адміністративного права 

складає широкий комплекс суспільних відносин, які виникають у зв’язку з 

реалізацією функцій державного управління, з приводу здійснення широкої та 

різноманітної виконавчої і розпорядчої діяльності [93, с. 19]. 

Розвиваючи думку, Бахрах Д.Н. вказував, що предмет адміністративного 

права слід розглядати у: 

– вузькому розумінні як сукупність суспільних відносин, що виникають 

при формуванні державної адміністрації та здійсненні нею владної діяльності;  

– широкому розумінні як сукупність суспільних відносин, пов’язаних із 

владною діяльністю суб’єктів публічної виконавчої влади щодо виконання 

законів і актів правосуддя, якщо вони не стали предметом регулювання інших 

галузей права в процесі укладення та виконання адміністративних договорів, а 

також адміністративного судочинства, з метою забезпечення реалізації та 

захисту прав громадян, нормального функціонування громадянського 

суспільства та держави [74, с. 32]. 

При цьому, Ківалов С.В. предмет адміністративного права визначає як 

сукупність суспільних відносин, які виникають у процесі організації та 

функціонування органів державного управління, що здійснюють державне 

управління сферами суспільного життя, функціонування адміністративної 

юстиції і притягнення винних до адміністративної відповідальності [16, с. 9]. 

А Шкарупа В.К. зазначав його як сукупність суспільних відносин, що 

складаються в процесі організації та діяльності виконавчої влади, а також 

пов’язаних із внутрішньою організацією діяльності державних органів, інших 

державних організацій та органів місцевого самоврядування, із застосуванням 
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заходів державного примусу, реалізацією та захистом прав і свобод громадян у 

сфері виконавчої влади та здійсненням окремими недержавними формуваннями 

делегованих їм повноважень та функцій виконавчої влади [22, с. 5]. 

Алексєєв С.С. зазначає, що правовим регулюванням охоплюються лише 

такі суспільні відносини, що в даних соціально-економічних умовах об’єктивно 

вимагають правового регулювання [29, с. 55]. Тобто, так як право здатне 

впливати лише на свідомість і волю людей, предметом правового регулювання 

можуть бути відносини, що мають вольовий характер. Але не всі вольові 

відносини регулюються правом, так як частина з них або не може бути 

врегульована правом, або регулюються іншими соціальними нормами 

Таким чином, лише частина, управлінських відносин, яка того потребує 

врегульовується адміністративно-правовими нормами і відмежовуючи 

адміністративні відносини щодо забезпечення кібербезпеки від усіх інших 

правових відносин, слід зазначити, що йтиметься про розмежування не всіх 

управлінських відносин, а лише тих, які регулюються правом. 

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» відносини, щодо 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, регулюються вказаним Законом, 

іншими законами України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої 

і зовнішньої політики, електронних комунікацій, захисту державних 

інформаційних ресурсів та інформації, вимогами міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази Президента 

України, акти Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові 

акти, що приймаються на виконання законів України [512]. 

Таким чином, аналіз Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» дає змогу визначити, що предметом адміністративно-
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правових відносин щодо забезпечення кібербезпеки України є захист 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.  

Продовжуючи наш аналіз, зазначимо, що як у теорії права, так і в теорії 

адміністративного права мають місце дискусії щодо кількості і зміст елементів 

структури правовідносин, а також про сутність та зміст поняття кожного з її 

елементів [588; 668; 248; 9; 356; 355; 661 та інші]. У науковій літературі під 

структурою правовідносин загалом розуміють основні елементи правовідносин і 

доцільний спосіб зв’язку між ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, 

обов’язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або 

забезпечення яких-небудь інтересів [588, с. 349]. 

Певним узагальненням можемо вважати тезу, що адміністративно-правові 

відносини щодо забезпечення кібербезпеки мають структуру, яка 

характеризується взаємопов’язаністю всіх її складових компонентів. До них 

відносять суб’єкти правовідносин, об’єкти, юридичні факти та зміст 

правовідносин.  

Скакун О.Ф. зазначає, що до елементів таких відносин слід відносити: 

суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин [588, с. 349]. Трубецький Є.М. під 

структурними елементами правових відносин розуміє права, обов’язки, суб’єкти, 

що мають право, та об’єкт права [649, с. 154]. Рясенцев В.О. зазначає, що в 

структуру правових відносин входять суб’єкти правових відносин, об’єкти, 

права та обов’язки [567, с.35]. У свою чергу, Халфіна Р.Й. стверджує, що в 

структуру правовідносин входять учасники правових відносин, права й 

обов’язки, їх взаємозв’язок, реальна поведінка учасників відповідно до прав та 

обов’язків [668, с. 202-216]. 

Алексєєв С.С. до елементів структури правовідносин відносить учасників 

правовідносин, об’єкти правовідносин, зміст правовідносин (юридичний і 
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фактичний) [30, с. 98-100]. А Матузов М.І. та Малько О.В. зазначають, що 

такими елементами є: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

[406, с. 478].  

Зазначену дискусію щодо підходів визначення структури адміністративно-

правових відносин можна продовжувати. Академік Битяк Ю.П. запевняє, що до 

них слід віднести: суб’єкти, об’єкти та юридичні факти [93, с. 40-41]. А 

Ківалов С.В. та Біла Л.Р. під такими елементами розуміють: об’єкт (дія, 

поведінка людей, матеріальні предмети, речі); суб’єкт (громадяни, особи, 

державні органи, підприємства, установи, організації та ін.); зміст (сукупність 

прав і обов’язків сторін) [289, с. 18]. Курінний Є.В. зазначає, що структурно 

склад адміністративно-правових відносин утворюють такі елементи, як: об’єкт, 

суб’єкти та юридичні факти [355, с. 35]. А Коваль Л.В. – елементами структури 

адміністративно-правових відносин є: правова норма, юридичний факт, 

суб’єкти, зміст правовідношення та предмет правовідношення [297, с. 18]. 

Таким чином, виділяється два основних підходи у визначенні та розумінні 

структури адміністративно-правових відносин. У вузькому розумінні елементної 

структури правовідносин виділяють лише права та обов’язки учасників 

правовідносин, а у широкому – додатково відносять: об’єкт правовідносин, 

предмет правовідносин, зміст правовідносин, норму права, юридичний факт. 

На нашу думку, більша деталізація у розкритті будь-якого явища 

забезпечує більш глибоке розуміння специфіки зазначеного феномену. Крім 

того, діяльність учасників правовідносин не може бути безоб’єктною і 

безпредметною, так як вона завжди спрямована на досягнення якогось соціально 

значимого результату, передбаченого правовою нормою. Причому їх реальна 

поведінка свідчитиме про реалізацію конкретних прав та обов’язків при 

можливому різноманітті закріплених нормами права варіантів поведінки [226]. 

Таким чином, враховуючи думки вчених, подальше дослідження 

зосередимо на аналізі наступної структури адміністративно-правових відносин, 

що виникають у сфері забезпечення кібербезпеки: суб’єкти адміністративно-

правових відносин; об’єкти адміністративно-правових відносин; зміст 
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адміністративно-правових відносин; юридичні факти як підстави для 

виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин. Саме ці 

елементи структури правовідносин дозволяють найповніше розкрити специфіку 

досліджуваного явища, зумовлену тими суттєвими ознаками, які дають 

можливість вирізнити ці правові зв’язки з усього різноманіття відносин, що 

складаються у процесі діяльності по забезпеченню кібербезпеки України. [695]  

Враховуючи, що суб’єкт права одночасно діє і як окреме правове явище, із 

притаманним йому адміністративно-правовим статусом, і як елемент 

адміністративно-правових відносин, що створює можливість по-новому 

дослідити здавалось би усталені правові поняття, першочергового значення 

забезпечення кібербезпеки набуває дослідження суб’єкта права. Суб’єкти – це 

учасники адміністративно-правових відносин, які мають суб’єктивні публічні 

права та юридичні обов’язки й наділені специфічними юридичними 

властивостями. Іншими словами, до суб’єктів адміністративно-правових 

відносин належать як суб’єкти публічної адміністрації, так і об’єкти публічного 

управління [226]. Додатково, суб’єктом правовідносин є носій суб’єктивних прав 

та обов’язків. У сфері аналізованих правовідносин до них належать: фізичні 

особи, юридичні особи, держава, громадські об’єднання. Суб’єкти мають 

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). Вона містить 

у собі угодоздатність і деліктоздатність [657].  

Запорукою сталості забезпечення кібербезпеки має бути ефективна та 

злагоджена діяльність відповідних органів суб’єктів кібербезпеки, до яких 

належать державні органи законодавчої, виконавчої та судової влади відповідно 

до їх компетенції в аналізованій сфері, громадські об’єднання, окремі громадяни, 

якщо вони здійснюють заходи щодо зазначеної сфери.  

В адміністративно-правовому визначенні кібербезпеки провідну роль 

відіграє держава, яка забезпечує кібербезпеку через органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади на державному й місцевому рівнях.  
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Суб’єкти забезпечення кібербезпеки зазвичай або спеціально наділені 

необхідними правами та обов’язками в зазначеній сфері, або ці права та 

обов’язки є супутнім наслідком їх державної діяльності чи неформальною 

реалізацією громадського обов’язку.  

Вирішальна роль Верховної Ради України полягає в її конструктивному 

впливі не лише на діяльність державних органів влади, а й на органи місцевого 

самоврядування [425]. Президент України є інтегруючим елементом системи 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки. До суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

належать також Кабінет Міністрів України й органи судової влади.  

Характеризуючи суб’єкти забезпечення кібербезпеки, традиційним є їх 

поділ дві групи: суб’єкти, наділені загальною компетенцією, та суб’єкти, які 

мають спеціальну компетенцію. До суб’єктів, наділених загальною 

компетенцією, належать ті, що мають повноваження щодо визначення засад 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, розроблення та прийняття стратегії 

державного управління у сфері внутрішньої безпеки. Ними, зокрема, є: 

Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України.  

Дійсно, ст. 3 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» визначено суб’єкти загальної компетенції:  

Президент України;  

Кабінет Міністрів України;  

Рада національної безпеки і оборони України [512].  

У свою чергу, ст. 8 цього ж Закону визначено перелік суб’єктів, які мають 

спеціальну компетенцію, узагальнивши це поняття терміном «Основні суб’єкти 

національної системи кібербезпеки», а саме:  

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;  

Національна поліція України;  

Служба безпеки України;  

Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил 

України;  
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розвідувальні органи;  

Національний банк України [512]. 

Правовий статус та визначені компетенції нормами чинного законодавства 

формують підстави говорити про специфіку правовідносин зазначених основних 

суб’єктів національної системи кібербезпеки та реалізації охоронної функції у 

сфері забезпечення кібербезпеки. 

Поряд із зазначеним, Закон України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» не обмежується виділенням лише двох груп суб’єктів, як 

нами попередньо зазначено. У п. 4 ст. 5 визначено перелік суб’єктів, які 

безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення 

кібербезпеки, є: 

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 

закону; 

Національний банк 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 [512]. 

На нашу думку, виходячи з повноважень визначених цим Законом 

переважна більшість суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї 

компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, реалізують державну політику 
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на рівні своїх регуляторних повноважень, визначених відповідними 

законодавчими актами.  

У науковій літературі такі суб’єкти отримали назву – суб’єкти управління 

безпекою, що зобов’язані реалізувати власні матеріально-правові та 

процесуальні права, тобто право є водночас обов’язком суб’єкта 

адміністративно-правових відносин у сфері національної безпеки [371, с. 24]. 

Поряд з тим, враховуючи сучасну концепцію реалізації державного управління, 

доречним є говорити не про управління безпекою, а виконання регуляторних 

функцій у сфері кібербезпеки в межах сфери компетенції та відповідальності, 

визначених чинним законодавством. 

При цьому, згідно компетенції, визначеної п. 6 т п. 4 ст. 5 Закону, 

Національний банк України не здійснює загальної компетенції у сфері 

забезпечення кібербезпеки, тому доречним є врахування цього суб’єкта лише у 

переліку суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції 

заходи із забезпечення кібербезпеки. 

Отже, вищенаведене дає підстави поділяти суб’єкти адміністративно-

правових відносин у сфері забезпечення кібербезпеки України на три групи: 

 суб’єкти загальної компетенції; 

суб’єкти спеціальної компетенції – основні суб’єкти національної системи 

кібербезпеки; 

суб’єкти, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи 

із забезпечення кібербезпеки.  

Важливим є усвідомлення того факту, що за допомогою правовідносин у 

сфері кібербезпеки відбувається індивідуалізація положень відповідних 

правових норм, конкретизуються суб’єктивні юридичні права й обов’язки 

суб’єктів кібербезпеки, їхні повноваження і міра можливої юридичної 

відповідальності за неправомірні дії. Особливості правовідносин у сфері 

кібербезпеки переважно залежать від характеру впливу норм права, у результаті 

якого виникають різні види правовідносин – регуляторні чи охоронні.  
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Зрозумілим є, що суб’єкти вступають у правові відносини заради 

задоволення різних матеріальних, культурних, політичних або інших потреб. 

Для досягнення цієї мети вони виконують в межах компетенції дії, спрямовані 

на досягнення корисного для них результату, що і є об’єктом адміністративно-

правових відносин. Під об’єктом адміністративно-правових відносин розуміють 

те матеріальне або нематеріальне благо, на використання чи охорону якого 

спрямовані суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників адміністративно-

правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а також певні дії, 

заради яких суб’єкти вступають у адміністративно-правові відносини. Таким 

чином, об’єктами адміністративно-правових відносин можуть бути різноманітні 

матеріальні і нематеріальні блага, які становлять публічну цінність та діяння 

суб’єктів і обєктів публічного управління [226]. 

Традиційно у сфері безпеки використовують тривекторну видову 

спрямованість об’єктів національної безпеки, а саме:  

людина та громадянин, їхні конституційні права й свободи, про які слід 

говорити першочергово;  

суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 

середовище, природні ресурси;  

держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність [508].  

Деякі дослідники вважають, що об’єктом правового регулювання є не 

духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні 

цінності, інформаційне і навколишнє середовище, природні ресурси, а ресурси, 

завдяки яким відбувається забезпечення громадської безпеки, безпосередньо 

технології, засоби та методи здійснення цього процесу. Проте, саме морально-

етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, 

інформаційне та навколишнє середовище, природні ресурси є базовими 

правовими категоріями та основним об’єктом правовідносин у сфері громадської 

безпеки [657].  
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Така різноманітність визначення об’єктів адміністративно-правових 

відносин визначається тим, що безпека в загальному розумінні містить значну 

частину елементів, що притаманні різним сферам життєдіяльності суспільства.  

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», визначено об’єкти кібербезпеки України: 

конституційні права і свободи людини і громадянина; 

суспільство, сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища; 

держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і 

недоторканність; 

національні інтереси в усіх сферах життєдіяльності особи, суспільства та 

держави; 

об’єкти критичної інфраструктури [512]. 

Додатково п. 2 цієї ж статті Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» визначено об’єкти кіберзахисту: 

комунікаційні системи всіх форм власності, в яких обробляються 

національні інформаційні ресурси та/або які використовуються в інтересах 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів та військових формувань, утворених відповідно до закону; 

об’єкти критичної інформаційної інфраструктури; 

комунікаційні системи, які використовуються для задоволення суспільних 

потреб та/або реалізації правовідносин у сферах електронного урядування, 

електронних державних послуг, електронної комерції, електронного 

документообігу [512]. 

При цьому, порядок формування переліку об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, перелік таких об’єктів та порядок їх внесення до 

державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також 

порядок формування та забезпечення функціонування державного реєстру 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. А повноваження щодо формування та забезпечення 
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функціонування реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у 

банківській системі України покладаються на Національний банк України [512]. 

Крім того, ст. 6 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» визначено об’єкти критичної інфраструктури, до яких 

можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності, які: 

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної 

промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах; 

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах 

централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної 

енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, 

охорони здоров’я; 

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами 

екстреної допомоги населенню; 

включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки держави; 

є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв [512]. 

Таким чином, згідно чинного законодавства виділяється три групи обєктів 

адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення кібербезпеки України: 

загальнонаціональні суспільні та соціально-економічні інтереси; 

об’єкти кіберзахисту – інформаційні та телекомунікаційні системи; 

об’єкти критичної інфраструктури [512]. 

Зміст адміністративно-правових відносин вимагає комплексного розгляду 

елементів, що складають його основу.  

На думку Гурєєва В. зміст правовідносин виявляється в особливій формі 

зв’язку з його учасниками. Такий зв’язок виражається в суб’єктивних правах і 

відповідних юридичних обов’язках учасників правовідносин [195, с. 8]. 

Парубов О.І. змістом відносин називає сукупність прав та обов’язків її суб’єктів. 

Науковці також аргументують положення, згідно з яким зміст громадської 
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безпеки містить у собі ті суспільні відносини, які виникають під час реалізації 

правових і технічних норм, що спрямовані на забезпечення безпеки населення, а 

також пов’язані з попередженням небезпечних загроз для життя та здоров’я 

людей [463, с. 33].  

Зобов’язуючись забезпечувати права громадян, держава має право 

вимагати від них правомірної поведінки, яка відповідала б еталонам, 

закріпленим у правовій нормі. Вимоги з виконання норм знаходять вияв у 

системі обов’язків, що встановлюють міри відповідальності за невиконання 

приписів [625].  

Зміст правовідносин у сфері забезпечення кібербезпеки – конкретна 

поведінка суб’єктів правовідносин у сфері забезпечення кібербезпеки та її 

юридичне закріплення нормами права у вигляді суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків. Це може бути зміст юридичний – суб’єктивне право та юридичний 

обов’язок, а також фактичний – реальна поведінка суб’єктів [629].  

Суб’єктивне право – це вид і міра можливої поведінки суб’єкта, що 

забезпечується державою. Структуру суб’єктивного права становлять: праводія, 

тобто право поводитися відповідним чином (право на власні дії); правовимога як 

право вимагати відповідної поведінки від інших суб’єктів, що мають юридичні 

обов’язки (право на чужі дії); праводомагання, тобто право звертатися до 

держави за захистом свого юридичного права [629].  

Юридичний обов’язок – міра необхідної та належної поведінки, що є 

гарантією реалізації суб’єктами наданих їм прав. Це об’єктивно необхідна та 

можлива поведінка, яка 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 в системі обов’язків 

визначає доцільний, соціально корисний і необхідний варіант поведінки 

суб’єктів з метою забезпечення громадської безпеки. Нормами реалізації 

обов’язку є дотримання певних зобов’язань, які мають форму заборон, та 

виконання активних обов’язків, що існують як зобов’язання [625, с. 167].  
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Структура юридичного обов’язку включає в себе: необхідність належної 

дії, тобто здійснення певних діянь (активні або пасивні обов’язки); необхідність 

належного виконання, тобто реакція на законні вимоги суб’єктів владних 

повноважень, які є правомочною стороною; необхідність належного 

претерпіння, тобто інформаційно-правова відповідальність у разі відмови від 

виконання юридичних обов’язків або несумлінного їх виконання [629].  

Виходячи з того, що адміністративно-правові відносини є поєднанням 

фактичних суспільних відносин і адміністративно-правових норм, які надають 

фактичним суспільним відносинам адміністративно-правову форму, розрізняють 

фактичний і юридичний зміст адміністративно-правових відносин. Фактичний 

зміст адміністративно-правових відносин – це соціальні, економічні, культурні, 

політичні та інші відносини, які отримали через опосередкування 

адміністративно-правових норм свою юридичну форму. Вони зберегли 

фактичний зміст, але завдяки адміністративно-правовим нормам набули нових 

якостей [226]. 

Юридичний зміст адміністративно-правових відносин – це взаємозв’язок 

зафіксованих в адміністративному праві суб’єктивних публічних прав та 

юридичних обов’язків учасників адміністративно-правових відносин. Кожному 

суб’єктивному праву, зафіксованому в адміністративно-правовій нормі, 

відповідає (кореспондується) певний юридичний обов’язок, і навпаки [11, с. 67-

68]. 

Таким чином, змістом адміністративно-правових відносин щодо 

забезпечення кібербезпеки є взаємозв’язок суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків учасників цих відносин. 

Завершуючи аналіз адміністративно-правових відносин щодо 

забезпечення кібербезпеки, розглянемо – юридичні факти, тобто певну дію чи 

подію, що пов’язують з виникненням, зміною або припиненням правовідносин. 

У теорії права юридичний факт визначено як фрагмент соціальної ситуації (або 

неіснуюча соціальна ситуація, або припущення стосовно неї), що має значення 

для суб’єктів права у зв’язку з реалізацією ними суб’єктивних прав і юридичних 
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обов’язків, властивості якої описані в тексті нормативно-правового акта як 

знання про умови, за наявності яких здійснюється реалізація норми (норм) права 

[629, с. 270]. Таким чином, можемо виділити дві складові юридичного факту: 

матеріальну та нормативну.  

Ознаки матеріальної складової юридичних фактів є конкретними, 

індивідуальними; несуть у собі інформацію про стан відносин, що належать до 

предмета правового регулювання; певним чином виражені зовні; складаються з 

наявних або відсутніх визначених явищ матеріального світу [440].  

Ознаки, що характеризують нормативну складову юридичного факту 

[440]:  

– безпосередньо або опосередковано передбачені нормою відповідної 

галузі права;  

– зафіксовані у встановленій законодавством процедурно-процесуальній 

формі. Більшість юридичних фактів мають правове значення, як правило, лише 

в тому разі, коли вони належним чином оформлені та посвідчені;  

– викликають передбачені нормами відповідної галузі права юридичні 

наслідки.  

Потрібно зазначити, що правовідносини у сфері забезпечення кібербезпеки 

виникають, змінюються та припиняються у процесі реалізації державної 

безпекової політики з урахуванням особливостей забезпечення кібербезпеки із 

врахуванням особливостей ситуації в регіонах та у цілому в державі, наявності 

ресурсного забезпечення, спроможності суб’єктів кібербезпеки ефективно 

протистояти кіберзагрозам у кіберпросторі.  

Проблематика пов’язаності юридичних фактів з правовідносинами 

достатньо грунто досліджуваласяу вченими. Зокрема, юридичні факти 

виступають у ролі «важелів», що приводять у дію норми права, сполучних ланок 

між нормами права й правами (обов’язками) суб’єктів [31, с. 164; 26]. 

Алексєєв С.С. писав, що юридичні факти становлять узагальнюючу категорію, 

яка відображає лише один аспект правового регулювання – зумовленість 
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правових відносин, їх виникнення, зміну та припинення конкретних життєвих 

обставин [29, с. 152; 26].  

На нашу думку, більш обгрунтованою є позиція науковців, які зазначають, 

що юридичні факти в механізмі правового регулювання виконують низку 

самостійних завдань і тому є його елементами [557, с. 5], так як юридичні факти, 

пов’язані з юридичними нормами й актами застосування правових норм та 

виконують особливу місію у правовому регулюванні.  

Алєксєєв С.С. акцентує увагу на тому, що юридичні факти не є пасивним 

елементом механізму правового регулювання відносин. Особлива роль 

юридичних фактів у механізмі правового регулювання зумовлена ще й тим, що 

в них виражається специфіка методу правового регулювання, притаманна певній 

галузі [30; 26]. Для законодавця їх встановлення є засобом впливу на поведінку 

суб’єктів відносин у сфері кібербезпеки.  

Для забезпечення кібербезпеки характерним є використання як 

імперативного, так і диспозитивного методів. У межах диспозитивного методу 

учасникам правовідносин у сфері забезпечення кібербезпеки законодавець надає 

право на здійснення активних дій. У свою чергу, застосування імперативного 

методу зумовлює ті особливості юридичних фактів, які породжують 

правовідносини у сфері громадської безпеки.  

Таким чином, узагальнення викладеного матеріалу дослідження щодо 

аналізу особливостей адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки України показує, що поряд із загальними ознаками, вони мають 

цілий ряд специфічних рис, які визначають їх видову відмінність. Зрозуміло, що 

адміністративно-правові відносини у зазначеній сфері виникають виключно на 

основі норм права; проявляють зв’язок між суб’єктами, який виникає через їх 

суб’єктивні юридичні права і обов’язки. Саме тому, цей зв’язок має 

індивідуальний, конкретно визначений характер і забезпечується та гарантується 

примусовою силою держави.  

Зазначені відносини звісно мають особливості, що властиві їм як 

адміністративно-правовим відносинам, та підкреслюють їх специфіку і 
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виділяють їх серед інших правовідносин. Зокрема, такими особливостями 

адміністративно-правових відносин щодо забезпечення кібербезпеки є: 

вказані правовідносини нерозривно пов’язані з адміністративно-

правовими нормами, виникають та реалізуються на їх основі;  

основною їх метою є забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 

безпечне функціонування громадянського суспільства та держави; 

врегульовують коло суспільних відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки;  

виникають у результаті правового регулювання відносин, які мають місце 

в процесі здійснення органами державної влади публічно-владних повноважень 

у сфері забезпечення кібербезпеки і виступають їх правовою формою;  

провідною рисою адміністративно-правових відносин є їх публічна 

природа;  

відзначаються владно-розпорядчими характером, тобто суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки України наділені владною компетенцією, а об’єкти 

зобов’язані виконувати їх законні вимоги;  

вказані правовідносини опосередковують процеси, пов’язані з участю 

держави у сфері забезпечення кібербезпеки, виконанням регуляторних та 

контрольних функцій у зазначеній сфері, що дозволяє характеризувати 

відносини як різновид державно-управлінських; 

особливість їх суб’єктивного складу пов’язана з обов’язковою участю 

держави, як обов’язкового учасника цих відносин;  

сторони адміністративно-правових відносин завжди наділені 

суб’єктивними правами та юридичними обов’язками, що взаємопов’язані між 

собою: кожному суб’єктивному праву однієї сторони відповідає юридичний 

обов’язок іншої, й навпаки;  

можуть виникати за ініціативи будь-якої сторони, незалежно від згоди або 

бажання другої сторони та за умови узгодження взаємовідносин сторін;  

за своїм характером складні та мають певні складові частини. 
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Таким чином, узагальнивши погляди вчених щодо визначення 

адміністративно-правових відносин та екстраполюючи їх на сферу забезпечення 

кібербезпеки, обгрунтованим є наступне визначення аміністративно-правових 

відносин у сфері забезпечення кібербезпеки – це суспільні відносини у 

зазначеній галузі у вигляді стійких правових зв’язків між їх сторонами 

(суб’єктами), що виникають у процесі реалізації ними суб’єктивних прав та 

обов’язків на підставі приписів адміністративно-правових норм, якими вони 

встановлені та гарантовані. 

 

 

3.2. Адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України 

 

Одним з найважливіших питань вдосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки є 

визначення адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. Проблемам визначення поняття та структури правового статусу 

особи приділяється неабияка увага як у загальній теорії права, так і в галузі 

адміністративного права. Разом із тим, адміністративно-правовий статус 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки досить новий для вітчизняних науковців. 

Метою даного підрозділу є спроба на основі аналізу існуючих положень 

окреслити елементи адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. 

Упровадження правових норм у контексті реалізації механізму 

адміністративно-правового регулювання покладається на органи влади залежно 

від сфери державно-владного впливу та їх повноважень. Сучасний стан 

нормативно-правового забезпечення кібербезпеки в Україні достатньо чітко 

окреслюється системою законодавства, легалізуюючи зазначений інститут 

безпекового та регулятивного характеру. Зокрема, чинне законодавство у сфері 

забезпечення кібербезпеки достатньо чітко, незважаючи на певну дискусійність, 
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визначає структуру суб’єктів забезпечення кібербезпеки в Україні. У свою чергу, 

більш змістовною характеристикою адміністративно-правового регулювання у 

зазначеній сфері є все ж таки зміст та повноваження суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки та окреслення на цій основі їх адміністративно-правового статусу. 

Розглядаючи систему суб’єктів забезпечення кібербезпеки, доречним є виходити 

з того, що в даному контексті необхідно розуміти учасників правових відносин 

відповідної сфери. Саме тому, подальший аналіз адміністративно-правового 

статусу доречним є проведення на основі загальнотеоретичного підходу до 

з’ясування повноважень суб’єктів правовідносин.  

Зв’язок суб’єктів права з державою проявляється через відповідні права та 

обов’язки із набуттям ними статусу учасників правовідносин. При цьому, 

характерні властивості між самими учасниками правовідносин мають юридично 

визначений та індивідуальний характер.  

Питання змісту та структури адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки, має ключове значення для вирішення проблем 

вдосконалення організації їх діяльності, корегування місця у національній 

системі забезпчення кібербезпеки та підвищення результативності усієї системи 

у цілому. Вирішення проблеми вдосконалення адміністративно-правового 

статусу суб’єктів забезпечення кібербезпеки передбачає з’ясування сутності 

самої категорії «правовий статус». 

Історичний шлях розвитку поняття до сучасного розуміння «правовий 

статус» є достатньо тривалим. Перші згадування про правовий статус 

зустрічаються ще у працях давньоримських філософів. Загалом термін «статус» 

походить від латинського «status» і означає положення, становище, стан в будь-

якій ієрархії, структурі, системі [104, с. 307; 598, с. 307]. Словники дають 

визначення «статусу» як правового стану фізичної чи юридичної особи [702]. 

Окремі автори зазначають, що «статус» – це абстрактний багатозначний термін; 

у загальному значенні означає сукупність стабільних значень параметрів об’єкта 

або суб’єкта [70]. 
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Юридичний енциклопедичний словник категорію «статус» визначає як 

правове положення суб’єкта права – громадянина або юридичної особи, що 

характеризується та визначається його організаційно-правовою формою, 

статутом, свідоцтвом про реєстрацію, правами і обов’язками, відповідальністю, 

повноваженнями, що виходять з законодавчих і нормативних актів [70, с. 601]. 

Поняття «статус» також розуміють як сукупність прав і обов’язків, що 

визначають становище особи, державного органу, міжнародної організації, 

держави в міжнародних організаціях, що характеризують їх правове 

становище [605]. 

До 60-х років вітчизняні науковці термін «правовий статус» ототожнювали 

з правоздатністю і не розглядали у якості самостійної категорії. Основою такого 

ототожнення була їх схожість та розуміння того, що і правовий статус, і 

правоздатність виникають та призупиняють своє існування у суб’єкта одночасно 

й в однаковій мірі невідчужувані. Поряд з тим, з розвитком наукової думки у 70-

80-х рр., категорія правового статусу зазнала значного поширення у наукових 

колах та викристалізувалась із проблеми у одне з ключових понять 

правознавства [623, с. 237-238]. У сучасній юридичній науці поняття правового 

статусу є важливою правовою категорією, а пов’язане коло питань формує 

важливий науковий напрямок як в загальній теорії держави і права, так і в 

галузевих юридичних дисциплінах, зокрема, в адміністративному праві. 

Гатинян О.О. зазначає, що визначення правового статусу суб’єктів права має 

важливе значення для з’ясування їх правових можливостей, встановлених 

правом меж дозволеної поведінки. За допомогою правового статусу суспільство 

створює реальні можливості для виконання суб’єктами права своїх соціальних 

функцій. Дослідження правового статусу дозволяє вдосконалювати 

законодавство, яке його регулює, оскільки завдання законодавця і юридичної 

науки в цілому полягає у тому, аби знайти найбільш оптимальний варіант 

правових норм, за допомогою яких можна було б ефективно впливати на 

суспільні відносини [164, с. 3]. 
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У науковій літературі суб’єкти правових відносин розглядаються в якості 

учасників суспільних відносин, наділених суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками [674, с. 229; 573, с. 90]. Бахрах Д.М. ототожнює 

адміністративно-правовий статус суб’єктів та учасників адміністративно-

правових відносин, за умови наділення останніх суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками та здатністю вступати у адміністративні 

правовідносини [72, с. 124; 663, с. 550]. А Шаповал В.М. характеризує статус 

учасників правовідносин через їх наділення правами та обов’язками, а також 

використання останніми власної правосуб’єктності [686, с. 21;  574, с. 92]. При 

цьому, науковець безпосередньо не використовує юридичний термін «суб’єкт 

правових відносин», але його тлумачення узгоджується із розумінням такого на 

основі сприйняття учасника правовідносин, наділеного суб’єктивними правами 

та юридичними обов’язками. Алексєєв С.С. зазначає, що суб’єкти права наділені 

правосуб’єктністю, яка є здатністю осіб мати суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки, а також брати участь у правовідносинах [484, с. 34-36]. Подібним, 

певним чином, Старілов Ю.С. визначає суб’єкти адміністративного права 

реальними учасниками адміністративно-правових відносин, що наділені 

відповідною компетенцією та здатні реалізовувати державно-управлінські 

функції [369, с. 63; 604, с. 419]. 

Тобто, зроблено додаткові акценти на в уточненні адміністративно-

правового статусу суб’єкта права вказівкою на наявність поряд з відповідними 

правами та обов’язками мати можливість реалізувати їх шляхом участі у 

правовідносинах. 

Певним узагальненням можна вважати визначення суб’єктів 

адміністративного права групи вчених Гриценко І.С., Мельника Р.С. та 

Пухтецької А.А., які зазначають, що вказану правову категорію необхідно 

розглядати з позиції носіїв відповідних прав та обов’язків в публічно-

управлінській сфері суспільних відносин, які здатні реалізовувати надані їм 

права та виконувати покладені на них обов’язки [193, с. 226]. 
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При розгляді специфічних учасників правових відносин, може мати місце 

підміна понять, зокрема, суб’єкти забезпечення кібербезпеки Діордіца І.В. 

ототожнює із суб’єктами інформаційної діяльності. Такої ж точки зору 

дотримується Ліпкан В.А., який їх визначає у Словнику стратегічних 

комунікацій як юридичні або фізичні особи, задіяні в інформаційному процесі 

[219, с. 161; 373, с. 365]. Дискусійність цього підходу пояснюється тим, що 

інформаційний процес є, певним чином, послідовною зміною уявлень про 

інформацію за результатами її трансформації шляхом створення, збирання, 

зберігання, обробки, аналізу, відтворення, передавання, розповсюдження, 

використання і захисту. Ми і раніше обґрунтовували свою точку зору щодо не 

тотожного сприйняття кібербезпеки та інформаційної безпеки. Тому 

необґрунтованим є твердження щодо повноцінності залучення суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки у інформаційному процесі.  

Суб’єкти правовідносин у сфері забезпечення кібербезпеки більш 

обґрунтовано ототожнюються у межах більш широкого поняття – суб’єкти 

адміністративного права. При цьому, ключова роль у правовідносинах щодо 

забезпечення кібербезпеки України належить державі, яка реалізує відповідні 

функції через органи влади, що наділені державно-владними повноваженнями. 

У попередньому параграфі ми зазначали широкий спектр суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України, визначений законодавчо. Тобто учасниками 

адміністративно-правових відносин також є громадські організації, окремі 

громадяни та їх об’єднання, які наділені правами та обов’язками щодо участі у 

забезпеченні кібербезпеки, відповідно до чинного законодавства.  

Кожен із суб’єктів адміністративно-правових відносин займає відповідне 

місце в системі, яке пов’язане з його адміністративно-правовим статусом, що 

зумовлює можливість взаємодії з іншими суб’єктами. Аналіз суб’єктів 

адміністративного права дозволяє зробити висновок про наявність у системі двох 

підсистем, критерієм виокремлення яких є публічно-владні повноваження [407, 

с. 128]. Тобто, загалом можливим є виділення двох груп учасників правовідносин 

управлінського характеру:  
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індивідуальні суб’єкти адміністративного права (громадяни, іноземці, 

особи без громадянства та посадові особи);  

колективні суб’єкти адміністративного права (органи публічної 

адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації).  

Таким чином, зазначимо, що суб’єкти адміністративного права – це 

фактичні учасники адміністративних правовідносин, наділені суб’єктивними 

правами та юридичними обов’язками, які можуть бути класифіковані в 

залежності від наявності у них державно-владних повноважень. При цьому, 

враховуючи норми чинного законодавства, можемо стверджувати, що суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки, як суб’єкти адміністративно-правових відносин, 

включають органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

державні та недержавні підприємства, установи й організації, громадян та інших 

осіб, які наділені повноваженнями щодо здійснення діяльності із забезпечення 

стану захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави у 

кіберсфері.  

Розкриття змісту правовідносин, що характеризують діяльність суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки України неможливе без з’ясування їх 

адміністративно-правового статусу.  

Вітчизняними науковцями достатньо глибоко досліджувалися питання 

адміністративно-правового статусу суб’єктів правовідносин та співвідношення 

співзвучних загалом юридичних термінів «суб’єкти правовідносин», «учасник 

правовідносин» й «суб’єкт права». Варто зазначити, що вчені-юристи 

розрізняють поняття «адміністративно-правовий статус» і «правовий статус». 

Безумовно, предметом адміністративного регулювання виступають управлінські 

відносини, які характеризуються значною динамічністю. Вони регулюються 

адміністративними методами, встановленням основоположних принципів, цілей 

і правил поведінки суб’єктів державного регулювання. Тому, адміністративно-

правовий статус є основою, ядром правового статусу. Він встановлює основи 

правового стану суб’єктів права в усіх сферах суспільних відносин [580]. Таким 

чином, поняття «правовий статус» є більш широким і загальним.  
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Поряд з цим, щодо поняття «статус» має місце широка дискусія серед 

науковців. Традиційно під правовим статусом суб’єкта автори розуміють 

сукупність (комплекс) його прав і обов’язків [189, с. 59; 137, с. 10], інші додають 

ще і його свободи [188, с. 286]. Деякі автори вважають, що правий статус – це 

законодавчо закріплена система прав і обов’язків індивіда [158, с. 28]. 

Академік Шемшученко Ю.С. у Великому енциклопедичному юридичному 

словнику правовий статус особи визначає як компетенцію, яка, в свою чергу, 

включає права та обов’язки суб’єктів правових відносин [131, с. 717].  

У свою чергу, академік Авер’янов В.Б. розкрив зміст адміністративно-

правового статусу у широкому та вузькому сенсі. Він наголошував на 

компетенції, як складовому елементі правового статусу, зміст якого також 

включає такі невід’ємні категорії як завдання та функції [135, с. 156].  

Глобінець М.Г. у якості головного критерію щодо ідентифікації 

адміністративно-правового статусу суб’єктів контрольних проваджень виділяє 

правосуб’єктність, яка слугує основою набуття фізичною чи юридичною особою 

правового статусу [170, с. 72]. 

Такого ж бачення щодо розуміння адміністративно-правового статусу у 

якості сукупності елементів, які його утворюють, а саме: функцій, завдань та 

компетенції, дотримується Ківалов С.В. [14, с. 82]. 

 Малько А.В. визначає правовий статус як комплексну інтеграційну 

категорію, що відображає взаємовідносини суб’єктів суспільних відносин, особи 

і суспільства, громадянина і держави, індивіда та колективу, а також інші 

соціальні зв’язки [391, с. 397]. По-іншому підходить до визначення правового 

статусу Оніщенко Н.М., який зазначає, що правовий статус є системою 

законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних 

інтересів і обов’язків суб’єкта суспільних відносин [451, с. 366].  

У свою чергу, Марченко М.Н. акцентує увагу на тому, що термін 

«правовий статус» застосовується зазвичай лише до фізичних осіб і є 

«серцевиною нормативного вираження основних принципів взаємовідносин між 

особою та державою» [440, с. 263]. 
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Аналіз правової літератури дозволяє зробити висновок, що більшість 

правників (Алексєєв С.С., Вітрук М.В., Матузов М.І., Патюлін В.О. та інші 

фахівці) визначають зміст правового статусу як сукупність основних 

суб’єктивних прав та обов’язків, що належать особі і визначають її найбільш 

загальне правове відношення з державою. Це такий собі вихідний правовий 

статус у даній державі (громадянина, органа держави, будь-якої організації). 

Але, не можна погодитися, що всі суб’єкти мають однаковий правовий статус, 

який можна було б назвати універсальним, тому що законодавством кожної 

країни передбачений різний обсяг прав та обов’язків для різних груп осіб [226].  

Розвиваючи думку, Корельський В.М. зазначає, що правовий статус як 

багатоаспектна категорія [333, с. 549]:  

має загальний, універсальний характер, включає статуси різних суб’єктів 

правовідносин: держави, суспільства, особи тощо;  

відображає індивідуальні особливості суб’єктів і реальне положення їх у 

системі багатоманітних суспільних відносин;  

правовий статус не може бути реалізований без обов’язків, що 

кореспондуються правам, без юридичної відповідальності в необхідних 

випадках, без правових гарантій;  

категорія правовий статус визначає права і обов’язки суб’єктів у 

системному вигляді, що дає змогу здійснити порівняльний аналіз статусів різних 

суб’єктів, для відкриття нових шляхів для їх вдосконалення.  

Позицію Корельського В.М. підтримав і Борисов Г.А., додавши до 

визначення правового статусу те, що дана категорія характеризується ще й 

цілісністю, чіткою структурованістю, визначеним порядком взаємодії його 

компонентів [309, с. 129]. 

Панчишин А.В. зазначає, що правовий статус, як юридична категорія, не 

лише визначає стандарти можливої та необхідної поведінки, що встановлює 

ступінь взаємодії держави, суспільства і особи, а й забезпечує нормальну 

життєдіяльність соціального середовища. Правовий статус є багатоаспектною, 

комплексною, універсальною категорією, що має чітку стабільну структуру, та 
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встановлює характер і принципи взаємодії суб’єктів суспільних відносин між 

собою, а також, шляхом визначення прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, 

визначає місце суб’єкта в системі правовідносин. [462, с. 96] 

Як комплексний правовий інститут адміністративно-правовий статус 

особи складається з певного роду пов’язаних між собою елементів. У юридичній 

літературі існує декілька підходів до визначення змісту категорії «правовий 

статус» та його структури, природи та сутності [226]. Це формує підстави щодо 

подальшого наукового аналізу, предметом якого є правовий статус саме на 

категоріальному та структурному рівні. 

Сирота А.І. зазначає, що правовий статус – це реальність, яка складається 

з об’єктивних, реально існуючих елементів, визначивши та проаналізувавши які, 

можна пізнати це явище в цілому. Усвідомивши правовий статус як цілісну 

систему, серед її структурних елементів можна виділити головні, з’ясувати 

характер їх взаємозв’язків з іншими елементами, визначити залежність обсягів 

фінансування будь-якого державного органу від елементів його правового 

статусу. Тобто, застосовуючи системний метод дослідження, можна пізнати 

поняття «правовий статус» як юридичне явище, відокремити його статичні й 

динамічні елементи [580]. 

При визначенні елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки України як системи органів і посадових осіб 

необхідно враховувати наступне. Насамперед, суб’єкти забезпечення 

кібербезпеки є складовою національної системи забезпечення кібербезпеки, 

сформовані сукупністю відповідних органів влади та громадських ініціатив, які 

згідно чинного законодавства діють з визначеною законом метою шляхом 

виконання певних завдань, реалізуючи конкретні функції.  

Можемо констатувати щодо відсутності чіткого єдиного підходу до 

розкриття змісту адміністративно-правового статусу особи та кількості елементі, 

що його розкривають. Тим більше, не сформовано бачення змісту за елементним 

складом адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. 
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Академік Авер’янов В.Б. зазначав, що адміністративно-правовий статус – 

це комплекс прав і обов’язків, закріплених нормами адміністративного права, 

реалізація яких забезпечуються певними гарантіями [12, с. 69]. 

А Битяк Ю.П. елементами адміністративно-правового статусу визначав: основні 

(невід’ємні) права (або права і свободи людини і громадянина); комплекс прав та 

обов’язків, що закріплюються Конституцією України, нормами різних галузей 

права, в т.ч. адміністративно-правовими нормами; гарантії реалізації цих прав та 

обов’язків, а також механізм їх охорони державою [23, с. 58]. 

Академік Бандурка О.М. до елементів адміністративно-правового статусу 

відносив: адміністративну правосуб’єктність; права; обов’язки; заборони і 

відповідальність за їх порушення. До окремих елементів адміністративно-

правового статусу відносяться адміністративно-правові гарантії забезпечення 

прав, свобод, а також обов’язків громадянина [18, с. 97]. 

А от професор Скакун О.Ф. зазначає, що до структури правового статусу 

особи окрім прав, свобод, обов’язків повинні входити такі елементи, як 

правосуб’єктність та відповідальність [588, с. 409-412]. 

Панчишин А.В. зазначає, що до структури правового статусу особи як 

інтегрованого поняття належать: правові норми, що визначають статус; основні 

права, свободи, законні інтереси та обов’язки; правосуб’єктність; правові 

принципи; громадянство; гарантії прав і свобод; юридична відповідальність; 

правовідносини загального (статусного) типу [462, с. 96]. А 

Коренєв О.П. підкреслює, що адміністративно-правовий статус громадян 

визначається нормами конституційного, адміністративного та інших галузей 

права шляхом надання громадянам прав, свобод і покладання на них обов’язків 

у сфері управління, а також встановлення відповідальності громадян перед 

державою [334, с. 69]. 

Точка зору Четверикова В.С. зосереджує увагу на тому, що 

адміністративно-правовий статус включає комплекс прав і обов’язків, державні 

гарантії здійснення цих прав і обов’язків, забезпечених юридичними способами 

і засобами їх захисту [681, с. 9]. 
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Таким чином, зміст адміністративно-правового статусу розкривається 

сукупністю обов’язкових елементів, серцевиною яких є права і обов’язки. Поряд 

з цим, враховуючи думки різних вчених, адміністративно-правовий статус 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки, із врахуванням додаткових елементів, 

розкривається наступними: адміністративною правосуб’єктністю; правами; 

обов’язками; відповідальністю, а також адміністративно-правовими гарантіями. 

У юридичній науці залишаються дискусійними питання щодо 

співвідношення понять «правосуб’єктність» та «правовий статус». 

Халфіна Р.О. зазначає, що правосуб’єктність – це елемент правового 

статусу особи і можливість виступати в якості суб’єкта прав і обов’язків у різних 

галузях суспільних відносин  [668, с. 32]. Такої ж думки дотримуються інші вчені 

Серед вчених також має місце думка, що термін «правовий статус» більш 

змістовний ніж термін «правосуб’єктність». З цього приводу Явич Л.С. зазначає, 

що коли говорять про правовий статус особи, то мають на увазі те, що вона 

наділена і правосуб’єктністю, і певним колом основних прав, які характеризують 

її правовий статус в суспільстві або в цій галузі суспільного життя [710, с. 60]. 

Має місце також розмежування правового статусу від правосуб’єктності, 

підкреслюючи, що ці поняття тісно взаємопов’язані, але кожне з них має 

самостійне значення. Якімов А.Ю. визначає правосуб’єктність як свого роду 

«буфер» між реальною особою і статусом суб’єкта права [711, с. 64]. 

В окремих галузях права правосуб’єктність існує як єдина правоздатність, 

яка одночасно охоплює два моменти: по-перше, можливість мати права та 

обов’язки; по-друге можливість їх самостійно здійснювати [226]. В 

адміністративному праві більш виваженим вважається розуміння 

адміністративної правосуб’єктності на основі здатності суб’єкта мати й 

реалізовувати права та виконувати обов’язки, що містяться в нормах 

адміністративного права [470, с. 89]. 

Стеценко С.Г. зазначає, що для того, щоб бути суб’єктом 

адміністративного права, особа повинна мати адміністративну 
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правосуб’єктність, яка складається з адміністративної правоздатності та 

адміністративної дієздатності [608, с. 89]. 

Козлов Ю.М. адміністративною правосуб’єктністю охоплює властивості 

фізичних та юридичних осіб, які у відповідності до діючого законодавства дають 

їх право бути учасниками (сторонами), що регулюються адміністративним 

правом управлінських суспільних відносин [301, с. 62]. У свою чергу 

Лєбєдєв К.К. під адміністративною правосуб`єктністю розуміє визнання 

суб`єктів даного виду учасниками суспільних відносин, регульованих нормами 

адміністративного права, і наділення їх здатністю до певної, в даному випадку 

адміністративної, діяльності [360, с. 24]. 

Професор Колпаков В.К., складовими адміністративної правосуб’єктності 

визначає потенційну здатність мати права і обов’язки у сфері державного 

управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права і 

обов’язки у сфері державного управління (адміністративна дієздатність). 

Наявність суб’єктивних прав і обов’язків у сфері державного управління формує 

адміністративно-правовий статус суб’єкта [318, с. 97]. 

З-поміж інших, професор Берлач А.І. акцентує увагу на тому, що в органах 

державної влади адміністративна правосуб’єктність проявляється в компетенції, 

яка закріплена нормативними документами, тобто у сукупності їх юридично-

владних повноважень (прав і обов’язків), що надаються їм для виконання завдань 

і функцій [85]. А професор Фрицький О.Ф. наполягає, що адміністративну 

правосуб’єктність слід розуміти як здатність особи мати і реалізовувати 

(здійснювати) безпосередньо або через свого представника надані їй нормами 

права – суб’єктивні права і обов’язки. Адміністративна правосуб’єктність має 

два елементи: а) здатність мати суб’єктивні права і обов’язки – адміністративна 

правоздатність; б) здатність реалізовувати надані права і обов’язки – 

адміністративна дієздатність [12, с. 168]. 

Такий підхід є достатньо поширений серед авторитетних вітчизняних 

вчених-адміністративістів: Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. 

зазначають, що адміністративна правосуб’єктність складається з 
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адміністративної правоздатності та адміністративної дієздатності, зокрема [23, 

с. 16]: 

адміністративна правоздатність – це визнана законом за громадянином 

фактична можливість бути суб’єктом адміністративного права, мати права й 

обов’язки адміністративно-правового характеру, яка настає з моменту 

народження людини, її обсяг встановлюють і змінюють за допомогою 

адміністративно-правових норм; 

адміністративна дієздатність – це визнана законом спроможність громадян 

своїми діями набувати та здійснювати права й виконувати обов’язки 

адміністративно-правового характеру.  

Група вчених Альохін А.П., Кармолицький А.А. та Козлов Ю.М. 

визначають адміністративну правоздатність як здатність мати права й обов’язки, 

закріплені нормами адміністративного права [37, с. 80]. Таким чином, 

адміністративна правоздатність у фізичних осіб виникає частково з моменту 

народження: право на ім’я, на медичну допомогу, безкоштовне забезпечення 

ліками, тоді як правоздатність юридичних осіб виникає з моменту державного 

визнання (легалізації), тобто з дня її державної реєстрації, та припиняється з дня 

віднесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення [226]. Саме 

тому адміністративна правоздатність суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

виникає з моменту набрання чинності нормативно-правових актів, на підставі 

яких вони створюються, це що стосується органів влади, та з моменту державної 

реєстрації, якщо це стосується інших юридичних осіб – представників ініціативи 

громадянського суспільства.  

А з приводу адміністративної дієздатності в адміністративному праві 

традиційно зазначають щодо здатності своїми діями набувати та реалізовувати 

права і обов’язки [23, с. 12]. Зокрема, професори Колпаков В.К. та 

Кузьменко О.В. наполягають, що дієздатність – це здатність суб’єкта 

самостійно, свідомими діями реалізовувати надані йому права і виконувати 

покладені на нього обов’язки у сфері державного управління [318, с. 74]. Такої ж 

думки автори підручника за редакцією Ківалова С.В. [16, с. 65]. 
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Таким чином, адміністративна дієздатність суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки – це їх здатність своїми діями реалізовувати надані їм права і 

виконувати покладені на них обов’язки щодо забезпечення кібербезпеки.  

У сукупності адміністративна правоздатність та адміністративна 

дієздатність формують адміністративну правосуб’єктність фізичних осіб, 

органів та організацій як суб’єктів адміністративного права, які є носіями 

конкретних суб’єктивних прав і обов’язків у сфері реалізації виконавчої влади 

[18, с. 94]. 

Наступним важливим питанням щодо аналізу правосуб’єктності суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки є дослідження підходів до її класифікації. 

Комаров С.А. зазначає, що правосуб’єктність кожного суб’єкта права може бути 

загальною або спеціальною [321, с. 294]. Алексєєв С.С. визначає дві групи 

правосуб’єктності: загальну і галузеву. Загальна правосуб’єктність – здатність 

особи бути суб`єктом права взагалі, а галузева правосуб`єктність – здатність 

особи бути учасником правовідносин певної галузі права, при цьому спеціальна 

правосуб`єктність обмежується певним колом правовідносин в рамках даної 

галузі права [29, с. 144].  

У свою чергу, Вітрук М.В. зазначає, що правосуб`єктність як реальне 

правове явище має лише галузевий характер [136, с. 82]. Цінність і сутність 

галузевої правосуб’єктності виділяє Лєбєдєв К.К. та зазначає, що носії 

правосуб’єктності є суб`єктами права взагалі, суб`єктами даної галузі права і як 

такі володіють визнаною державою здатністю до певного виду діяльності [360, 

с. 21].  

Додатково науковці акцентують увагу на тому, що особи можуть мати різні 

види галузевої правосуб’єктності: адміністративну, фінансову, цивільну та ін., 

які охоплюють собою здатність особи бути учасником тієї чи іншої галузі права 

[29, с. 144] або здатність суб’єкта приймати участь у відносинах певного типу 

[129, с. 17]. 

У цілому, в науковій літературі загальною правосуб’єктністю визначають 

наявність у суб’єкта типових прав, обов’язків та можливості їх використання, 
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незалежно від зовнішніх чинників, а спеціальною правосуб’єктністю – наявність 

у суб’єкта специфічних прав, обов’язків та можливості їх використання та 

виконання залежно від ряду зовнішніх чинників. Обсяг спеціальної 

правосуб’єктності не є однаковим або сталим: він залежить від волі суб’єкта, 

його виду, характеристик тощо [17, с. 27]. 

Узагальнюючи теоретичні підходи щодо класифікації правосубєктності 

можемо зазначити, що в основному науковці характеризують адміністративну 

правосуб’єктність як потенційну здатність мати права і обов’язки у сфері 

державного регулювання (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані 

права і обов’язки у сфері державного регулювання (адміністративна 

дієздатність), та наявності суб’єктивних прав і обов’язків [7, с. 17; 301, с. 15]. 

При цьому, сутність правосуб’єктності полягає в тому, що вона визначає ті 

юридично значущі характеристики, які перетворюють реальну (персонально 

індивідуалізовану) особу в носія того чи іншого статусу [711, с. 19]. 

Правосуб’єктністю в адміністративно-правових відносинах наділяється 

велике коло суб’єктів права. Це ж стосується системи суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. Звісно великий перелік, визначений чинним законодавством 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, як це було нами зазначено у 

попередньому параграфі, передбачає розмежування суб’єктів у різні групи, що 

характеризуються певними особливостями, які і обумовлюють специфіку їх 

правового статусу.  

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що у науковій літературі загалом 

виділяють декілька видів правових статусів [462, с. 97], зокрема, за характером 

(змістом) правовий статус класифікують на: 

– загальний (конституційний), який визначається Конституцією України і 

не залежить від певних поточних факторів, є рівним, єдиним і стабільним для 

всіх суб’єктів. Даний статус є базовим, вихідним для решти статусів, тому він не 

повинен враховувати багатоманітності суб’єктів права, їх особливостей та 

специфіки, а зміна цього статусу залежить від волі законодавця, а не від бажання 
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конкретного суб’єкта. Він визначає ступінь демократичності та соціальне 

призначення держави; 

– спеціальний (родовий) статус, який відображає особливості правового 

становища певних суб’єктів або їх категорій, що базується на загальному, хоча 

детальніше характеризує доповнюючи права, обов’язки та пільги, передбачені 

законодавством для певної категорії суб’єктів; 

– галузевий статус характеризує особливості прав та обов’язків суб’єктів 

стосовно певної сфери суспільних відносин. Він конкретизує загальний статус 

нормами галузевого законодавства. Це надає можливість виділити 

адміністративно-правовий, цивільно-правовий, фінансово-правовий, 

кримінально-правовий та інші статуси; 

– індивідуальний статус фіксує можливості та обов’язки конкретного 

суб’єкта. Він є сукупністю персоніфікованих прав та обов’язків, є динамічним та 

змінюється відповідно до змін у житті суб’єкта. 

За суб’єктами розрізняють правовий статус: а) фізичних осіб; 

б) юридичних осіб; в) держави; г) іноземців, осіб без громадянства; д) статус 

біженців; е) статус українських громадян, які перебувають за кордоном; 

є) професійний та посадовий статус [462, с. 97]. 

Спрощуючи тлумачення та розуміння адміністративно-правового статусу, 

нерідко його характеризують як сукупність передбачених законами, 

підзаконними нормативними правовими актами і установчими документами 

прав і обов’язків суб’єкта у сфері державного регулювання, а також 

адміністративною відповідальністю суб’єкта [445]. Зокрема, Овсянко Д.М. під 

адміністративно-правовим статусом особи розглядає встановлені законом і 

іншими нормативними правовими актами права, обов’язки і відповідальність 

громадянина, що забезпечують його участь в управлінні державою і задоволенні 

публічних і особистих інтересів. Це один з різновидів статусу громадянина 

(поряд з політичним, трудовим і т.д.), реалізація якого залежить від відповідних 

дій органів виконавчої влади [444, с. 26]. А Галунько В.М. зазначає, що у 

широкому розумінні адміністративно-правовий статус – це встановлені 



253 

адміністративно-правовими нормами права й обов’язки особи в сукупності з 

обсягом та характером її правосуб’єктності [161, с. 33]. 

Поряд з цим, вчений-адміністративіст Бахрах Д.Н. визначає 

адміністративно-правовий статус як правове положення особи у відносинах з 

суб’єктами виконавчої влади, врегульоване нормами державного і 

адміністративного права [73, с. 50].  

Права і обов’язки є системоутворюючими елементами правового статусу і 

визначають адміністративно-правовий статус суб’єкта. Вони є центром правової 

сфери і тут лежить ключ до вирішення основних юридичних проблем [16, с. 27]. 

Права та обов’язки суб’єктів забезпечення кібербезпеки є найважливішими 

складовими їх адміністративно-правового статусу. Саме від цих елементів 

залежить якість здійснення ними ефективної діяльності у сфері забезпечення 

кібербезпеки. Адже, наявність нормативно закріплених прав гарантує 

забезпечення та реалізацію їх функціонального призначення у національній 

системі.  

Одним із перших офіційних нормативно-правових актів, в положеннях 

якого зазначається система суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, є Указ 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»». Зазначений 

правовий акт визначає термін «національна система кібербезпеки», в яку входять 

головні учасники процесу захисту прав і свобод осіб у відносинах з приводу 

обробки та обміну інформацією у кіберпросторі. 

У главі 3 Стратегії кібербезпеки України вказано, що основу системи 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки мають становити 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 

законом порядку спеціальні завдання [525].  
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У теперішній час система суб’єктів забезпечення кібербезпеки закріплена 

у ст. 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», 

перелік яких нами зазначено у попередньому параграфі [512].  

Суб’єкти правовідносин у сфері забезпечення кібербезпеки наділені 

відповідними повноваженнями, які допомагають реалізувати напрями діяльності 

та відповідні заходи з метою підтримки належного стану безпеки у 

кіберпросторі.  

Характеризуючи повноваження суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

України, перш за все необхідно виділити повноваження загального правового 

статусу, що визначені у ст. 5 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України». 

Перш за все, координація діяльності у сфері кібербезпеки як складової 

національної безпеки України здійснюється Президентом України через 

очолювану ним Раду національної безпеки і оборони України [512]. 

У свою чергу Рада національної безпеки і оборони України формує 

робочий орган – Національний координаційний центр кібербезпеки, який 

здійснює координацію та контроль за діяльністю суб’єктів сектору безпеки і 

оборони, які забезпечують кібербезпеку, вносить Президентові України 

пропозиції щодо формування та уточнення Стратегії кібербезпеки України [512]. 

На нашу думку, загальний правовий статус реалізується і у діяльності 

Кабінету Міністрів України, який [512]: 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

кібербезпеки, захисту прав і свобод людини і громадянина, національних 

інтересів України у кіберпросторі, боротьбу з кіберзлочинністю;  

організовує та забезпечує необхідними силами, засобами і ресурсами 

функціонування національної системи кібербезпеки;  

формує вимоги та забезпечує функціонування системи аудиту 

інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури (крім об’єктів 

критичної інфраструктури у банківській системі України). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016#n11
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Поряд з цим, мають місце визначені цим же Законом України 

повноваження, які характеризуються, на нашу думку, як повноваження 

спеціального правового статусу суб’єктів забезпечення кібербезпеки, 

зокрема [512]: 

здійснюють заходи щодо запобігання використанню кіберпростору у 

воєнних, розвідувально-підривних, терористичних та інших протиправних і 

злочинних цілях; 

здійснюють виявлення і реагування на кіберінциденти та кібератаки, 

усунення їх наслідків; 

здійснюють інформаційний обмін щодо реалізованих та потенційних 

кіберзагроз; 

розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, освітні та інші заходи у 

сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту; 

забезпечують проведення аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на 

підпорядкованих об’єктах та об’єктах, що належать до сфери їх управління; 

здійснюють інші заходи із забезпечення розвитку та безпеки 

кіберпростору. 

Як зазначалося раніше, ст. 8 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» визначено засади формування 

Національної системи кібербезпеки [512]. На нашу думку, враховуючи 

суб’єктний склад та визначені нормами Закону їх повноваження можемо 

говорити щодо наявності галузевого статусу, так як зазначені норми 

конкретизують галузе законодавство та виділяє додатковий адміністративно-

правовий статус окремих субєктів забезпечення кібербезпеки України.  

Характеризуючи адміністративно-правовий статус у сфері забезпечення 

кібербезпеки, необхідно відмітити Державну служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, адже цей орган найбільше опікується проблемами 

регулювання правовідносин, об’єктом яких є інформація практично в усіх її 

проявах.  
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Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України» від 23 лютого 2006 року № 3475-IV визначає загальні галузеві 

напрямки діяльності та повноваження цієї служби, які характеризують 

реалізацію регуляторної та контрольної функції у зазначеній сфері суспільних 

відносин. 

У ст. 2 цього Закону визначено статус Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, зокрема – це центральний орган 

виконавчої влади, який призначений для забезпечення функціонування і 

розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи 

конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах 

криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, 

телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового 

зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також 

інших завдань відповідно до закону. Зазначений правовий статус деталізується 

та конкретизується наступними статтями: 14 – обовязки та 15 – права цього 

державного органу [489].  

Серед зазначених норм законодавчого акту низка безпосередньо 

стосується галузевого адміністративно-правового статусу у сфері забезпечення 

кібербезпеки, зокрема, щодо обов’язків [489]:  

формування та реалізація державної політики у сферах криптографічного 

та технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та 

інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в інформаційно-

телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної діяльності, протидії 

технічним розвідкам, а також у сферах телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України; 

участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах 

електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів 

та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з 

використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у 

частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та 
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використання електронних довірчих послуг, контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері електронних довірчих послуг); 

участь у формуванні та реалізації державної тарифної політики і політики 

державних закупівель у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним 

ресурсом України; 

державне регулювання у сфері поштового зв’язку спеціального 

призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку; 

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку Національної системи 

конфіденційного зв’язку; 

виконання відповідно до законодавства України функції Адміністрації 

зв’язку та радіочастот України, здійснення правового захисту інтересів України 

в міжнародних і регіональних організаціях з питань телекомунікацій і 

користування радіочастотним ресурсом України; 

здійснення державного контролю, вимоги щодо здійснення якого 

покладено на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; 

здійснення повноваження органу ліцензування у сфері криптографічного 

та технічного захисту інформації; 

розробка за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України 

та з власної ініціативи проектів законів та інших нормативно-правових актів; 

розроблення в порядку, встановленому законодавством, проектів 

концепцій розвитку телекомунікацій України, інших проектів концепцій у сфері 

користування радіочастотним ресурсом України, сприяння їх реалізації; 

забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах 

криптографічного та технічного захисту інформації, організації спеціального 

зв’язку, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту державних інформаційних 

ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в 

інформаційно-телекомунікаційних системах і на об’єктах інформаційної 

діяльності, протидії технічним розвідкам, телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України; 
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методичне керівництво та координація діяльності державних органів, 

органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно 

до законів України, підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, протидії 

технічним розвідкам, а також з питань, пов’язаних із запобіганням вчиненню 

порушень безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, 

виявленням та усуненням наслідків інших несанкціонованих дій щодо 

державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

встановлення порядку та вимог технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності; 

встановлення порядку здійснення державного контролю і здійснення 

державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту 

державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої 

встановлена законом, у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, на 

підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності; 

дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; 

подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-

міністрові України за результатами державного контролю аналітичних 

матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації, 

протидії технічним розвідкам у державі, розроблення рекомендацій щодо його 

поліпшення; 

погодження проектів нормативно-правових актів з питань; 

встановлення дозвільного порядку, видача, переоформлення, 

призупинення (поновлення) дії, анулювання дозволів (копій і дублікатів 

дозволів) на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних 

потреб; 

розробка технічних регламентів, норм, стандартів, методик розрахунків 

електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і випромінювальних 
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пристроїв, інших нормативних документів у сферах телекомунікацій і 

користування радіочастотним ресурсом України; 

участь у створенні державних стандартів щодо користування 

радіочастотним ресурсом України; 

встановлення норм, правил і порядку проведення випробувань у сфері 

користування радіочастотним ресурсом України. 

З прийняттям Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» конкретизовано повноваження Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України у сфері забезпечення 

кібербезпеки, зокрема [512]:  

забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо захисту у 

кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, кіберзахисту об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури, здійснює державний контроль у цих сферах;  

координує діяльність інших суб’єктів забезпечення кібербезпеки щодо 

кіберзахисту; 

забезпечує створення та функціонування Національної телекомунікаційної 

мережі, впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;  

здійснює організаційно-технічні заходи із запобігання, виявлення та 

реагування на кіберінциденти і кібератаки та усунення їх наслідків;  

інформує про кіберзагрози та відповідні методи захисту від них;  

забезпечує впровадження аудиту інформаційної безпеки на об’єктах 

критичної інфраструктури, встановлює вимоги до аудиторів інформаційної 

безпеки, визначає порядок їх атестації (переатестації);  

координує, організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і 

технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури на вразливість;  

забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової 

команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA. 

Підтвердженням галузевого правового статусу є імплементація зазначених 

норм Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 
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до галузевого закону «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України» щодо формування та реалізація державної політики щодо 

захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, 

вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної 

інформаційної інфраструктури, здійснення державного контролю у цих сферах. 

Законом України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України» у ст. 15 визначено також права Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, окремий перелік яких 

характеризує саме галузевий адміністративно-правовий статус, зокрема [489]: 

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали; 

доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на 

об’єкти, державний контроль щодо яких покладено на Державну службу 

спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

проводити планові та позапланові перевірки: стану криптографічного та 

технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації; 

додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації; стану 

протидії технічним розвідкам; 

складати протоколи про адміністративні правопорушення; 

ініціювати в установленому порядку проведення службових розслідувань 

щодо з’ясування причин та умов виникнення порушень, виявлених за 

результатами державного контролю; 

зупиняти дію або скасовувати: експертні висновки; свідоцтва про допуск 

до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації; декларації та 

атестати відповідності комплексних систем захисту інформації; 

порушувати в установленому законодавством порядку питання про: 

припинення обробки інформації; зупинення дії або скасування спеціальних 

дозволів. 
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У свою чергу, аналогічно до норм, що визначають обовязки, із 

врахуванням вимог Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» Закон України «Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України» доповнено правами звертатися до суду в 

разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв’язку та захисту 

інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних 

ресурсів та інформації; та проводити планові й позапланові перевірки: 

кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їхніх відокремлених 

пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального 

органу щодо дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих 

послуг [489]. 

Треба зазначити, що безпосередня діяльність щодо забезпечення 

кіберзахисту покладена на спеціальний орган, який функціонує у складі 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 

Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам (далі – (ДЦКЗ), Центр), 

положення про який затверджено наказом Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України від 11 листопада 2016 року № 704 [653].  

ДЦКЗ створено Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України на базі Державного центру захисту інформаційно-

телекомунікаційних систем Держспецзв’язку. Необхідність створення центру 

передбачена Законом України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Свою роботу ДЦКЗ 

розпочав з 1 липня 2015 року.  

Функції Центру мають, переважно, координаційну спрямованість та 

полягають у забезпеченні ефективної взаємодії органів державної влади з питань 

запобігання та усунення наслідків кіберінцидентів; координації діяльності 

операторів та провайдерів щодо збору інформації про кіберінциденти; 

міжнародної координації з питань кіберзахисту. На нашу думку, така 

спеціалізація визначає індивідуальний адміністративно-правовий статус Центру 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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у сфері забезпечення кібербезпеки України, так як фіксує можливості та 

обов’язки конкретного суб’єкта. 

Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам відповідно до 

покладених на нього завдань здійснює: 

забезпечення функціонування команди реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події України CERT-UA; 

проведення оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів 

в інформаційно-телекомунікаційних системах органів державної влади; 

забезпечення функціонування та розвитку системи антивірусного захисту 

інформації для органів державної влади; 

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку Національної системи 

конфіденційного зв’язку; 

забезпечення функціонування та модернізації Системи захищеного 

доступу до мережі Інтернет органів державної влади України та Захищеного 

вузлу Інтернет-доступу Держспецзв’язку; 

впровадження новітніх і перспективних технологій в інформаційно-

телекомунікаційних системах; 

проведення експертиз комплексних систем захисту інформації та засобів 

захисту інформації в органах державної влади, а також експертиз програмних, 

апаратних і програмно-апаратних засобів у сфері захисту інформації; 

адміністрування та модернізація Реєстру інформаційно-

телекомунікаційних систем державних органів. 

У складі ДЦКЗ функціонує спеціалізований структурний підрозділ – 

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (англ. Computer 

Emergency Response Team of Ukraine, CERT-UA) для забезпечення кіберзахисту 

та протидії кіберзагрозам. CERT-UA є акредитованим членом FIRST (англ. 

Forum for Incident Response and Security Teams, FIRST) та активно взаємодіє з 

аналогічними командами в усьому світі. 

Діяльність CERT-UA передбачена Законом України «Про Державну 

службу спеціального зв’язку та захисту інформації», Законом України «Про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/CERT-UA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/CERT-UA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=FIRST&action=edit&redlink=1


263 

телекомунікації» Законом України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» та підзаконними актами. 

Метою діяльності CERT-UA є забезпечення захисту державних 

інформаційних ресурсів та інформаційних і телекомунікаційних систем 

від несанкціонованого доступу, неправомірного використання, а також 

порушень їх конфіденційності, цілісності та доступності.Завданнями урядової 

команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA 

українським законодавством визначено [512]: 

збір та аналіз даних про кіберінциденти, ведення державного реєстру 

кіберінцидентів; 

практична допомога власникам об’єктів кіберзахисту з питань 

запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінцидентів щодо цих об’єктів; 

проведення практичних семінарів з питань кіберзахисту; 

підготовка офіційних рекомендацій щодо протидії сучасним 

видам кібератак та кіберзагроз, які розміщуються на веб-сайті CERT-UA; 

взаємодія з правоохоронними органами, своєчасне їх інформування про 

кібератаки; 

взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями з питань 

реагування на кіберінциденти, зокрема в рамках участі у Форумі команд 

реагування на інциденти безпеки (англ. Forum for Incident Response and Security 

Teams, FIRST); 

взаємодія з іншими українськими командами реагування на комп’ютерні 

надзвичайні події; підприємствами та організаціями, які забезпечують 

безпеку кіберпростору; 

аналіз інформації громадян про кіберінциденти щодо об’єктів 

кіберзахисту; 

сприяння органам державної влади, військовим формуванням, 

підприємствам, установам та організаціям, громадянам України у вирішенні 

питань кіберзахисту та протидії кіберзагрозам.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.first.org/
https://www.first.org/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
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2 лютого 2018 року у складі Державного центру кіберзахисту та протидії 

кіберзагрозам Держспецзв’язку відкрито новий підрозділ – Центр реагування на 

кіберзагрози (англ. Cyber Threat Response Centre – CRC). Основною діяльністю 

підрозділу є забезпечення кіберзахисту органів державної влади та об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури України. 

Серед суб’єктів забезпечення кібербезпеки України органи охорони 

правопорядку представлені Національною поліцією (НПУ) та Службою безпеки 

України (СБУ). Головна особливість, що виділяє їх серед інших субєктів – це 

спрямованість на реалізацію ними правоохоронної функції, хоча серед 

повноважень законодавством визначено низку прав та обовязків саме 

адміністративно-правового характеру. Перш за все, це стосується 

адміністративно-примусових та адміністративно-попереджувальних заходів.  

Початково нормами Стратегії кібербезпеки України на Національну 

поліцію України покладені завдання із забезпечення захисту прав і свобод 

людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань 

у кіберпросторі; запобігання, виявлення, припинення та розкриття 

кіберзлочинів; підвищення поінформованості громадян про безпеку в 

кіберпросторі [525].  

Зазначені завдання реалізуються Національною поліцією України у 

відповідності з чинним законодавством. Зокрема, ст. 23 Закону України «Про 

Національну поліцію», поліція запобігає вчиненню адміністративних та 

кримінальних правопорушень, шляхом здійснення превентивної та 

профілактичної діяльності [509].  

Загалом, завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:  

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;  

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;  

3) протидії злочинності;  

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги [506].  
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Безпосередньо у галузі забезпечення кібербезпеки НПУ наділена 

повноваженнями щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у кіберпросторі; 

запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів; підвищення 

поінформованості громадян про безпеку в кіберпросторі [509]. Діяльність 

Нацполіції спрямовується та координується КМУ через підпорядковуваний 

орган – Міністерство внутрішніх справ (далі – МВС). Слід відзначити, що МВС 

як Центральний орган виконавчої влади також відіграє значну роль у процесі 

забезпечення кібербезпеки. Виконуючи функції центрального органу виконавчої 

влади МВС реалізує повноваження щодо: створення і забезпечення 

функціонування підрозділів з протидії кіберзлочинності; розробки та реалізації 

комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на боротьбу з 

кіберзлочинами; створення і забезпечення функціонування цілодобової 

контактної мережі для надання невідкладної допомоги у розслідуванні 

кіберзлочинів тощо [497]. Вважаємо суттєвим недоліком відсутність серед 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, визначених Законом України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України», МВС України. 

У структурі Національної поліції відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України № 831 від 13 жовтня 2015 року «Про утворення 

територіального органу Національної поліції» [539] створено спеціальний 

підрозділ, діяльність якого безпосередньо пов’язана із організацією протидії 

правопорушенням у кіберсфері – кіберполіцію.  

Як зазначає Міністр внутрішніх справ А. Авакова кіберполіція – це новий 

підрозділ правозахисного призначення, який за своїми технічними та 

професійними можливостями матиме змогу миттєвого реагування на 

кіберзлочини та кіберзагрози, а також, у відповідності до кращих світових 

стандартів проводитиме міжнародну співпрацю по знешкодженню 

транснаціональних злочинних угрупувань у даній сфері [288]. 

За словами Артеменка О.В. та Бідонька Р.В. кіберполіція оснащена доволі 

потужною нормативно-правовою базою, що забезпечує функціонування та 
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регламентує її діяльність, та свідчить про перспективи подальших наукових 

досліджень в інформаційній сфері права [54, с. 117]. 

Нормативно-правове регулювання діяльності кіберполіції забезпечується 

низкою підзаконних актів, зокрема: наказ МВС України від 15.10.2015 №1250 

«Про проведення позачергового атестування осіб начальницького складу 

підрозділів боротьби з кіберзлочинністю» [517], наказ МВС України від 

15.10.2015 №1251 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

старших інспекторів, інспекторів і спеціальних агентів інформаційних 

технологій міжрегіонального територіального органу Департаменту кіберполіції 

Національної поліції» [516], наказ Національної поліції від 10.11.2015 № 85 «Про 

затвердження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції 

України» [496]. 

Положенням про Департамент кіберполіції визначено функції кіберполіції, 

що спрямовуються на:  

визначення, розроблення та забезпечення реалізації комплексу заходів 

спрямованих на попередження та протидію кримінальним правопорушенням у 

сфері протидії кіберзлочинності;  

ужиття необхідних оперативно-розшукових заходів щодо викриття причин 

і умов, які призводять до вчинення кримінальних правопорушень у сфері 

протидії кіберзлочинності;  

вжиття заходів зі збирання й узагальнення інформації стосовно об’єктів, у 

тому числі об’єктів сфери телекомунікацій, інтернет-послуг, банківських 

установ і платіжних систем з метою попередження, виявлення та припинення 

кримінальних правопорушень;  

забезпечення організаційно-розпорядчої та контрольної діяльності щодо 

підпорядкованих підрозділів поліції у сфері дотримання чинного законодавства 

України з протидії кіберзлочинності [496]. 

Інший суб’єкт забезпечення кібербезпеки України Служба безпеки 

України, яка у своїй роботі підпорядковується безпосередньо Президенту 

України. На Службу безпеки України покладається, у межах визначеної 
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законодавством компетенції, захист державного суверенітету, конституційного 

ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 

потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 

боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної 

таємниці. До завдань Служби безпеки України також входять попередження, 

виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, 

тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 

економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України [519].  

Діяльність СБУ безпосередньо спрямовано на підтримку національної 

безпеки держави, що також відображається у повноваженнях органу у сфері 

забезпечення кібербезпеки. У Законі України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» закріплено, що Служба безпеки України: 

здійснює запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти 

миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі;  

здійснює контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи, спрямовані 

на боротьбу з кібертероризмом та кібершпигунством, негласно перевіряє 

готовність об’єктів критичної інфраструктури до можливих кібератак та 

кіберінцидентів;  

протидіє кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити загрозу життєво 

важливим інтересам держави;  

розслідує кіберінциденти та кібератаки щодо державних електронних 

інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом, критичної інформаційної інфраструктури; забезпечує реагування на 

кіберінциденти у сфері державної безпеки [519].  

Служба безпеки України реалізує повноваження щодо забезпечення 

національної безпеки у кіберсфері через Ситуаційний центр забезпечення 

кібербезпеки, завдання якого безпосередньо пов’язані:  
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із запобіганням, виявленням, припиненням та розкриттям злочинів проти 

миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі;  

здійсненням контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на боротьбу з кібертероризмом та кібершпигунством; 

 проведенням негласних перевірок готовності об’єктів критичної 

інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів;  

протидією кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити загрозу 

життєво важливим інтересам держави;  

розслідуванням кіберінцидентів та кібератак щодо державних електронних 

інформаційних ресурсів, критичної інформаційної інфраструктури;  

забезпеченням реагування на кіберінциденти у сфері державної 

безпеки. [582] 

Гібридна агресія Російської Федерації щодо України активізувала 

кібератаки на державні установи та об’єкти інформаційної критичної 

інфраструктури, з використанням шкідливого програмного забезпечення. 

Зазначена діяльність має цілком конкретні суспільно небезпечні протиправні 

наслідки, які виражаються у вигляді виникнення техногенних надзвичайних 

ситуацій, створенні перешкод в роботі комп’ютерних мереж та електронної 

техніки, збоях в процесі реалізації механізму надання адміністративних та 

банківських послуг, а також здійснення бюджетних виплат. 

Статистичні дані твердять про виявлення, документування та подальше 

внесення до санкційного списку уповноваженими працівниками СБУ впродовж 

6 місяців 2018 року 181 Інтернет-ресурсу, які належать російським спецслужбам 

та використовуються з метою дестабілізації політичної та соціально-економічної 

обстановки в країні [654]. У той же час, підвищення ефективності діяльності 

Служби безпеки України у сфері забезпечення кібербезпеки передбачає 

вирішення проблемних питань. Перш за все, слід наголосити на необхідності 

подальшої реалізації рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента 
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України від 15 травня 2017 року №133 [493], в частині правової регламентації 

порядку блокування інформаційних ресурсів працівниками СБУ, який наразі у 

чинному законодавстві взагалі не визначено.  

Законом України «Про Службу безпеки України» не визначені 

повноваження СБУ щодо здійснення порядку блокування доступу до 

інформаційних ресурсів, які використовуються країною-агресором проти основ 

національної безпеки України. Відповідно й не визначений механізм таких 

процесуальних дій, які, на наше переконання, повинні реалізовуватись виключно 

за рішенням суду. 

У свою чергу, Закон України «Про санкції» взагалі не використовує таку 

правову категорію як «блокування доступу до інформаційного ресурсу». У п. 9 п. 

1 ст. 4 згаданого законодавчого акту йдеться лише про обмеження або 

припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування [532]. 

Відповідно до Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», окремим суб’єктом забезпечення кібербезпеки є 

Міністерство оборони України (далі – Міноборони) та Генеральний штаб 

Збройних Сил України (далі – Генштаб).  

Щодо забезпечення кібербезпеки повноваження даних органів є цілком 

ідентичними:  

здійснюють заходи з підготовки держави до відбиття воєнної агресії у 

кіберпросторі (кібероборони);  

здійснюють військову співпрацю з НАТО та іншими суб’єктами оборонної 

сфери щодо забезпечення безпеки кіберпростору та спільного захисту від 

кіберзагроз;  

впроваджують заходи із забезпечення кіберзахисту критичної 

інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайного і воєнного стану [519]. 

Поряд з цим, визначені повноваження Міноборони та Генеральний штаб 

реалізують у відповідності до інших повноважень кожного з них, які суттєво 

різняться. 
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Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань 

національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у 

мирний час та особливий період. Міноборони є органом військового управління, 

у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили [498].  

Основними завданнями Міноборони визначено:  

забезпечення формування та реалізація державної політики з питань 

національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у 

мирний час та особливий період;  

здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва 

Збройними Силами;  

здійснення в установленому порядку координації діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до 

оборони;  

забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації 

державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням 

повітряного простору України та захистом суверенітету держави [498].  

У відповідності з визначеними повноваженнями, Генштаб 

підпорядковується Міноборони та є головним військовим органом з планування 

оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації 

та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними 

органами, тощо [514].  

Завданнями Генштабу також визначено:  

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, 

стратегії воєнної безпеки;  

стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших військових 

формувань, правоохоронних органів, координація їх підготовки до виконання 

завдань у сфері оборони, організація територіальної оборони та оперативного 

обладнання території держави;  



271 

безпосереднє військове керівництво Збройними Силами;  

організація і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 

підтримання військ (сил) Збройних Сил та інших військових формувань і 

правоохоронних органів у постійній бойовій та мобілізаційній готовності [514].  

Таким чином, Міноборони є координаційним політичним центром, який 

реалізує державну політику щодо забезпечення кібербезпеки, у свою чергу, 

Генштаб є оперативним органом, діяльність якого спрямовано на подолання 

реальної агресії та виконання бойових завдань у випадках, передбачених 

законодавством.  

Згідно з Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671, головним 

завданням щодо забезпечення національної безпеки у кіберпросторі визначено 

здійснення заходів із забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки та 

кіберзахисту, а також підготовки держави до відбиття воєнної агресії у 

кіберпросторі (кібероборони) [498]. 

У Положенні також зазначено й загальну функцію Міноборони щодо 

забезпечення кібербезпеки, яка полягає у реалізації в межах повноважень, 

передбачених законом, державної політики у сфері охорони державної таємниці, 

захисті інформації з обмеженим доступом, інформаційної безпеки та 

кібербезпеки, а також технічному захисті інформації, контроль за її збереженням 

в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать 

до сфери його управління [498]. 

Положенням про Генеральний штаб Збройних Сил України, 

затвердженому указом Президента України від 30.01.2019 № 23/2019 визначено 

повноваження Збройних Сил України у кіберсфері. Відповідно до його 

положень, спеціальні функції Генерального штабу Збройних Сил України у 

сфері забезпечення кібербезпеки полягають в:  

організації здійснення заходів щодо моніторингу та оцінки захищеності 

інформації, захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-

телекомунікаційних системах;  
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організації розгортання, здійсненні управління і забезпеченні 

функціонування єдиної системи захисту інформації та кіберзахисту в 

інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони і Збройних 

Сил;  

участі в створенні національної системи кібербезпеки та проведенні її 

періодичного огляду;  

організації планування та виконання в межах компетенції заходів з 

підготовки держави до відбиття воєнної агресії в кіберпросторі (кібероборони), 

координації виконання завдань з підготовки до кібероборони органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими 

сил оборони;  

організації планування кібероперацій Збройних Сил та інших складових 

сил оборони;  

забезпеченні у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та 

захисту інформації України та Службою безпеки України кіберзахисту 

інформаційної інфраструктури Міністерства оборони і Збройних Сил; здійсненні 

забезпечення інформаційної безпеки у Збройних Силах та протидії системним і 

масштабним діям проти інтересів України в кіберпросторі іноземними 

державами (групами держав), зокрема із залученням кіберпідрозділів збройних 

сил іноземних держав, шляхом використання спеціальних засобів 

(кіберозброєнь) [495].  

У складі Генштабу утворено Головне управління зв’язку та інформаційних 

систем. З метою безпосередньої реалізації державної політики у сфері 

забезпечення кібербезпеки, управління:  

забезпечує оперативне керування телекомунікаційними мережами 

України, а також забезпечує організацію зв’язку та автоматизованого управління 

військовими підрозділами;  

реалізує контрольні повноваження щодо підготовки телекомунікаційних 

мереж та системи зв’язку й автоматизації управління військами Збройних Сил 

України;  
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забезпечує безпосередню участь щодо реалізації державної політики у 

сфері захисту інформації та протидії кіберзагрозам в інформаційно-

телекомунікаційних системах Збройних Сил України;  

здійснює заходи щодо участі у військовому співробітництві з протидії 

кіберзагрозам та з питань, пов’язаних з удосконаленням системи інформаційного 

захисту ЗС України [173]. 

Розвідувальні органи України також визначені Законом України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» окремим суб’єктом 

забезпечення кібербезпеки. До переліку розвідувальних органів в Україні можна 

віднести: Службу зовнішньої розвідки України, розвідувальні органи 

Міноборони, розвідувальні органи спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону [530]. У сфері 

забезпечення кібербезпеки останні здійснюють розвідувальну діяльність щодо 

загроз національній безпеці України у кіберпросторі, інших подій і обставин, що 

стосуються сфери кібербезпеки [662].  

Серед основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України визначено й 

Національний банк України (далі НБУ), що обґрунтовано його особливим 

статусом в системі органів державного управління. 

Нормативно-правове забезпечення діяльності НБУ як субєкта 

забезпечення кібербезпеки започатковане Стратегією кібербезпеки України, у 

якій головним завданням НБУ у зазначеній сфері визначено – забезпечення 

формування вимог щодо кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури 

у банківській сфері [525]. 

Зазначене завдання щодо забезпечення кібербезпеки у сфері компетенції 

НБУ визначається Положенням про організацію заходів із забезпечення 

інформаційної безпеки в банківській системі України, затвердженому 

постановою Правління Національного банку України від 28.09.2017 № 95 (далі – 

Положення). Зокрема, комерційні банки зобов’язані розробляти та 

впроваджувати політики інформаційної безпеки, що включатиме: цілі 

інформаційної безпеки; сферу застосування політики інформаційної безпеки; 
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принципи, правила та вимоги інформаційної безпеки в банку; визначення 

функцій (ролей) і відповідальності за забезпечення інформаційної безпеки [499].  

Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

остаточно закріплено повноваження Національного банку України у сфері 

забезпечення кібербезпеки України та визначено суб’єктом, який безпосередньо 

здійснює у межах своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки.  

Враховуючи, що основною функцією Нацбанку, відповідно до Конституції 

України, є забезпечення стабільності грошової одиниці України, а також, що він 

є центральним банком України, особливим центральним органом державного 

управління, головною метою якого є забезпечення фінансової стабільності у 

державі, його повноваження у сфері забезпечення кібербезпеки визначені 

наступними:  

здійснює формування вимог щодо кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури у банківській сфері;  

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;  

створює центр кіберзахисту Національного банку України, забезпечує 

функціонування системи кіберзахисту у банківській системі України 

забезпечує проведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту 

інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури у банківській 

системі України [91; 662]. 

Таким чином, галузева спрямованість повноважень Національного банку 

України у сфері забезпечення кібербезпеки, характеризує його адміністративно-

правовий статус також як галузевий.  

Бухарєв В.І., досліджуючи компетенції суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України, у підсумку зазначає, що усі суб’єкти забезпечення 

кібербезпеки наділені як комплексом специфічних, так і комплексом загальних 

повноважень. Серед загальних рис суб’єктів забезпечення кібербезпеки варто 

відзначити те, що вони: по-перше, в своїй діяльності використовують владний 
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примус з метою реалізації передбачених законодавством функцій; по-друге, 

суб’єкти забезпечення кібербезпеки перебувають у системному взаємозв’язку з 

іншими учасниками адміністративних правовідносин, який будується на засадах 

ієрархічності; по-третє, діяльність суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

спрямовано не тільки на припинення правопорушень у цій сфері, а й на 

забезпечення умов, коли такі порушення неможливі, що реалізується шляхом 

проведення контрольних заходів тощо [124].  

На наше переконання, суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, згідно 

з визначеними повноваженнями (правами та обов’язками) чинним вітчизняним 

законодавством та сформованим, таким чином, адміністративно-правовим 

статусом доречно розділити у чотири групи: 

– загальний статус: Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки та оборони України; 

– спеціальний статус: Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Національна поліція України, Служба безпеки України, 

розвідувальні органи України, а також контррозвідувальні органи та суб’єкти 

оперативно-розшукової діяльності; 

– галузевий статус: Міністерство оборони України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, Національний банк України, міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; органи 

місцевого самоврядування; 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; 

– індивідуальний статус: Державний центр кіберзахисту, урядової 

команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA; 
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Департамент кіберполіції НПУ; Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки 

СБУ; центр кіберзахисту Національного банку України. 

 

 

3.3. Міжвідомча та державно-приватна взаємодія у системі 

забезпечення кібербезпеки України 

 

На сьогодні дослідження питань щодо взаємодії спеціальних органів, 

служб та підрозділів у сфері забезпечення кібербезпеки, а також можливості 

впровадження та вдосконалення кібербезпеки шляхом використання механізмів 

державно-приватного партнерства набуває важливого значення та актуальності 

як одного із ключових інструментів ефективної системи кіберзахисту країни. 

Крім того, дослідженням питань аналізу з різних позицій у сфері кібербезпеки, 

зокрема щодо проблем взаємодії спеціальних органів, служб та підрозділів у 

сфері забезпечення кібербезпеки, розвитку державно-приватного партнерства 

приділялася чимала увага відомими вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Значна кількість наукових публікацій у зазначеній проблематиці акцентує увагу 

на різноманітності форм застосування такої взаємодії, однак на сьогодні 

залишаються дискусійними питання участі та ролі спеціальних органів, служб та 

підрозділів у боротьбі з кібератаками, їх взаємодія та сприяння інноваційному 

розвитку держави. Незважаючи на значну кількість наукових досліджень та 

безліч опрацьованих загальнотеоретичних питань, проблематика взаємодії 

спеціальних органів, служб та підрозділів у сфері забезпечення кібербезпеки 

потребує подальших досліджень. 

Спеціальні державні органи, служби та підрозділи у сфері забезпечення 

кібербезпеки України являють собою сукупність структурних елементів системи 

державного управління, наділених державно-владними повноваженнями, а деякі 

з них – компетенцією у сфері правоохоронної діяльності, до числа яких можемо 

віднести: Генеральний штаб Збройних Сил України, Управління інформаційних 

технологій Міноборони України, Державний центр кіберзахисту та протидії 
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кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у 

сфері інформаційної безпеки СБУ, підрозділи кіберполіції Національної поліції 

України, підрозділи з інформаційної безпеки Національного банку України. Слід 

вказати, що згідно із Законом України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» [512] суб’єктами, які безпосередньо здійснюють у межах 

своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, є: 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 закону; Національний Банк 

Украни; 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 [512]. 

Поряд з цим, ефективність діяльності у сфері забезпечення кібербезпеки 

багато в чому залежить від якісної взаємодії вказаних державних органів, 

організація якої покладена на Раду національної безпеки і оборони України. 

Таким чином, можемо констатувати, що координуюча роль у напрямку 

забезпечення кібербезпеки України належить органам державної влади, чільне 

місце серед яких посідає РНБО.  

Однак, перш ніж перейти до визначення координуючої ролі РНБО під час 

протидії кіберзагрозам, звернемося до усвідомлення взаємодії як соціально-

правової категорії, яка слугує одним з ключових критеріїв якості державного 

управління.  

До теперішнього часу в юриспруденції дефініція «правова взаємодія» як 

форма соціальної взаємодії не отримала належного наукового з’ясування, хоча в 
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нормативно-правових актах, у тому числі й тих, які прийняті останніми роками, 

вказана правова категорія використовується доволі часто. 

Найбільш ґрунтовні трактування взаємодії розкриваються під час аналізу 

наукових джерел, зокрема шляхом співставлення різноманітних її конструкцій, 

які використовуються у наукових публікаціях, з іншими правовими явищами та 

правовими категоріями. 

Так, наприклад, в сучасних словниках української мови взаємодія 

визначається як взаємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджена дія 

між ними [134, с. 125; 59, с. 346]. У наведеному визначенні яскраво 

простежуються специфічні критерії, які характеризують взаємодію не тільки з 

позиції спільної, але й злагодженої діяльності суб’єктів, яка виражається у 

взаємному зв’язку між ними, а також узгоджених діях. 

Досліджуючи дане поняття, деякі науковці категорію «взаємодія» 

розглядають комплексно, у правовій, філософській та соціологічній площині 

[316, с. 7]. Слушним уявляється зауважити, що використовуючи такий підхід 

учений-адміністративіст, професор В.К. Колпаков найбільш повно розкрив 

сутність зазначеного правового явища. 

Цікавою вбачається думка І.І. Жбанкової, яка у своєму науковому 

дослідженні «Проблема взаємодії» розглядає зазначену категорію як одну з форм 

соціальних об’єктивно існуючих зв’язків, які нерозривно поєднані з іншими 

явищами правової дійсності [244, с. 17]. У даному випадку автор передовсім 

підкреслює соціальний аспект феномену взаємодії, розглядаючи його як частину 

соціального буття. На думку українського правознавця Пєткова С.В., під час 

характеристики взаємодії виокремлюються умови її існування як соціально-

правового явища, до яких, передовсім відноситься взаємне існування декількох 

соціальних систем, а також наявність закономірних об’єктивних зав’язків між 

ними [473, с. 18]. 

Результатом даного аналізу наукових позицій щодо розуміння сутності 

взаємодії стало виокремлення певних специфічних її ознак. Наприклад, можна 

однозначно стверджувати про багатоаспектність цього явища, яке може 



279 

розглядатися як структурний елемент правових, політичних, соціальних 

відносин тощо. Крім того, характерною рисою взаємодії виступає спільний та 

злагоджений характер діяльності суб’єктів – учасників конкретно визначеного 

процесу. У той же час, специфічною властивістю державно-управлінських 

відносин виступає їх владно-розпорядчий характер, що також слугує 

особливістю взаємодії суб’єктів щодо державного управління. 

Вивчаючи та аналізуючи поняття «взаємодія», слід зазначити, що як 

правова категорія даний термін широко використовується нормами чинного 

законодавства України.  

По-перше, доцільно звернути увагу на Конституцію України. Так, ст. 119 

Основного Закону встановлено, що місцеві державні адміністрації на відповідній 

території забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування [330]. 

Зазначена дефініція використовується під час визначення функцій місцевих 

державних адміністрацій в частині забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування.  

Таким чином, у даному аспекті важливим є звернення до Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» [505], в якому розкривається вказаний 

напрямок діяльності місцевих держадміністрацій, зокрема, ст. 35 правового акту 

визначає напрямки взаємодії зазначених органів влади з сільськими, селищними 

і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і 

міськими головами [505]. Зокрема, їх спільна діяльність проявляється у сприянні 

місцевих державних адміністрацій реалізації вказаними органами повноважень 

місцевого самоврядування. Разом з тим, до функцій місцевих державних 

адміністрацій в частині забезпечення взаємодії з органами місцевого 

самоврядування також входить низка нагальних питань, що стосується, в першу 

чергу, проблем зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування, вирішення економічного, соціального та культурного розвитку 

відповідних територій, контролю виконання наданих їм законом повноважень 

органів виконавчої влади, а також розгляду та врахування у своїй діяльності 

пропозицій депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96#w12
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Важливо відзначити, що відповідно ч. 1 розд. 3 Стратегії кібербезпеки 

України, національна система кібербезпеки має насамперед забезпечити 

взаємодію з питань кібербезпеки державних 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, які провадять діяльність 

у сфері електронних комунікацій, захисту інформації та/або є власниками 

(розпорядниками) об’єктів критичної інформаційної інфраструктури [525]. У той 

же час, обов’язковість такого здійснення взаємодії місцевих держадміністрацій 

та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення кібербезпеки Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації» взагалі не розкрита. 

Ч. 4 ст. 5 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» [512] встановлено, що місцеві державні адміністрації визначені в якості 

суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із 

забезпечення кібербезпеки. Не зважаючи на означену чинну норму напрямки 

діяльності місцевих держадміністрацій щодо забезпечення кібербезпеки в 

Україні профільним законодавчим актом також не визначені. 

Крім того, варто констатувати, що у п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» йдеться лише про забезпечення місцевими 

державними адміністраціями здійснення заходів щодо охорони громадської 

безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю [505], що, на нашу 

думку, потребує уточнення в частині визначення повноважень із забезпечення 

кібербезпеки України. 

Разом з тим, слід звернути особливу увагу на основоположний документ у 

сфері забезпечення кібербезпеки - Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» [512], у якому досить детально визначені 

напрямки взаємодії суб’єктів у сфері забезпечення кібербезпеки України. Так, 

звертає на себе увагу відносно нова форма співпраці вказаних суб’єктів, механізм 

якої ретельно визначений у коментованому законодавчому акті та полягає у 

державно-приватній співпраці суб’єктів забезпечення кібербезпеки України. 
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Зокрема, важливо наголосити, що Україна орієнтована на демократичну модель 

розвитку країни. Під контролем держави перебуває частина національної 

критичної інфраструктури (сфера енергетики, галузь хімічної промисловості, 

транспорт, банківський сектор, інформаційні технології тощо), але значна її 

частина знаходиться у приватній власності, яка, як правило, є найбільш 

вразливою для кібератак та потребує повноцінного кіберзахисту.  

Саме тому, постає гостра потреба у розвитку державно-приватної взаємодії 

у сфері кібербезпеки. Загалом, державно-приватне партнерство являє собою 

взаємовигідне довгострокове співробітництво, яке реалізується в різних формах 

на підставі досягнутих угод, між уповноваженими державою правоохоронними 

органами та бізнесом та спрямоване на вирішення суспільно значущих завдань 

забезпечення безпеки кіберпростору і захисту в ньому інтересів держави, 

суспільства і громадян на національному рівні. У той же час, об’єднання, 

взаємодія та співробітництво державного та приватного секторів сприятиме 

оптимізації державної політики у сфері кіберзахисту та зміцненню національної 

безпеки загалом. 

Водночас, наявність в більшості країн взаємодії між органами державної 

влади та бізнесом сприймається як найважливіша умова й один з найбільш 

перспективних механізмів вирішення складних соціальних проблем. Для 

національної безпеки стає все більш важливою інтегрованість державного та 

приватного секторів, а також їх партнерські відносини у кіберсфері, що 

сприятиме ефективній протидії кіберзагрозам та кіберзлочинам.  

У даному аспекті викликає зацікавленість практика США, для якої 

кіберзагрози є одним із найсерйозніших національних і економічних викликів, а 

питання кібербезпеки створюють все більше проблем щодо розвитку цифрової 

економіки країни. При цьому, варто наголосити, що у сфері забезпечення 

кібербезпеки і приватний, і державний сектори від спільної роботи та взаємодії 

отримують користь. У травні 1998 року національним законодавством США 

вперше закріплено питання необхідності спільного з приватним сектором 

захисту кіберпростору. Відповідно, розділ IV. «Державно-приватне 



282 

партнерство» Директиви про рішення Президента № 63 «Про захист критичної 

інфраструктури» (Critical Infrastructure Protection, Presidential Decision Directive 

63 (PDD-63)) [842], визначає захист критичної інфраструктури та ключові 

ресурси як національну ціль, а також з метою захисту кіберсистеми закликає до 

співпраці між урядом та приватним сектором, тісна узгодженість зусиль яких 

повинна бути справжньою, взаємною, спільною. Разом з тим, нормами 

Директиви як частини національної системи попередження та обміну 

інформацією передбачено створення неприбуткових організацій Національного 

центру захисту інфраструктури (National Infrastructure Protection Center, NIPC) та 

Центру обміну та аналізу інформації (Information Sharing and Analysis Center 

ISAC), які здійснюють збір інформації про кіберзагрози для об’єктів критично 

важливої інфраструктури та забезпечують двосторонній обмін інформацією між 

приватним та державним секторами [842].  

У США згідно положень національного плану (англ. National Infrastructure 

Protection Plan, NIPP) у частині (партнерство для забезпечення безпеки та 

стійкості критично важливої інфраструктури) передбачена необхідність 

учасників-партнерів колективно визначати національні пріоритети та 

формулювати чіткі заходи задля пом’якшення ризиків, прогнозувати та 

аналізувати прогрес і вигоду та відслідковувати зворотний зв’язок [832]. У то й 

же час, національний план є, певним чином, організаційною формою 

національних зусиль, він сприяє прогресу на основі залучення широкого кола 

учасників-партнерів з різних рівнів урядової гілки влади, приватних та 

некомерційних секторів, у тому числі й громадянського суспільства, до 

розуміння важливості забезпечення безпеки і стійкості критично важливої 

інфраструктури, а також є консолідуючим фактором, оскільки використовує 

спільні структури та механізми, що полегшують обмін інформацією та 

вирішення спільних проблем [242]. 

У цьому сенсі важливим вбачається і досвід Німеччини, федеральний уряд 

якої у 2005 році розробив та почав втілювати План державно-приватного 

партнерства КРІТІС («Umsetzungsplan KRITIS»). Так, з метою покращення 
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захисту критичної інфраструктури у різних секторах безпеки, державно-

приватне партнерство почало реалізовуватись та діяти у 2007 році з 

опублікуванням плану імплементації, отримавши назву «UP KPITIC». 

Особливістю документа є те, що одним із напрямів зазначеного вище 

партнерства стало заохочення на ранніх етапах дослідницького та інноваційного 

процесу співпраці між державними та приватними організаціями [211].  

Крім того, якщо звернутися до законодавчої бази Німеччини слід 

зауважити, що уряд країни продемонстрував своє зобов’язання захищати 

спільноту від кіберзлочинів. Так, у 2009 році першим кроком у забезпеченні 

кібербезпеки країни стала Національна стратегія захисту критичної 

інфраструктури (Стратегія CIP), яка містить відповідні визначення «критичної 

інфраструктури» та «захисту від атак на критичну інфраструктуру» [211]. У 2011 

році Національний план захисту інформаційної інфраструктури переназваний у 

Національну стратегію кібербезпеки, який став наступним стратегічним 

документом у досліджуваній сфері. Національна стратегія кіберзахисту 

уповноважила Федеральну агенцію з питань інформаційної безпеки (BSI) 

створити Національний центр кібер-реагування (National CyberAbwehrzentrum, 

NCAZ BSI), який би забезпечував кращу координацію дій щодо атак та більш 

оперативний обмін інформацією між урядом та приватним сектором. NCAZ BSI 

створює умови усім компетентним органам для оперативного реагування на 

серйозні інциденти, а також проводить аналіз та оцінку небезпек, координує 

співпрацю з місцевими та галузевими організаціями з врегулювання кризових 

ситуацій [242]. Крім того, комплексна стратегія включає основоположні 

принципи, чіткі цілі та план впровадження стратегічних напрямів та завдань, 

спрямованих забезпечувати діяльність щодо кіберзахисту, а також покращення 

співпраці між державним та приватним секторами. Стратегії кіберзахисту 2016 

року (Cyber Sicherheits Strategie) дала можливість додаткового розвитку та 

доцільності зміцнення державно-приватного партнерства у боротьбі з 

кіберзлочинністю [211].  
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Аналізуючи нормативно-правове забезпечення державно-приватного 

партнерства зауважимо, що на необхідності заохочення повноцінної участі 

приватного сектору до захисту критичної інфраструктури наголошено у базовій 

Директиві ЄС від 2008 року № 114 «Про ідентифікацію та позначення 

європейської критичної інфраструктури та оцінки необхідності підвищення 

рівня її захисту» [214]. Вказане, на думку авторів документу, зумовлено значною 

участю приватного сектору у здійсненні нагляду і управління ризиками, 

плануванні безперервності ділових процесів та оперативного відновлення 

функціонування після стихійних лих [746].  

До того ж світовий досвід та аналіз норм законодавства провідних країн 

світу у сфері державно-приватного партнерства під час забезпечення 

кібербезпеки свідчить, що залучення приватного сектору до реалізації важливих 

проектів щодо забезпечення кібербезпеки дозволяє досягти стрімкого розвитку 

партнерства у зазначеній сфері, яке є взаємовигідним фактором, що сприяє 

інтеграційним процесам та забезпеченню державної безпеки загалом. При цьому, 

відповідно до зазначених вище директив, на національних рівнях, у різних 

країнах відповідні норми закріплюються переважно у стратегіях національної 

безпеки, стратегіях захисту різних сфер та інших базових розпорядчих актах, що 

стосуються забезпечення безпеки у досліджуваній сфері. 

Новелізація законодавства України у сфері забезпечення кібербезпеки, а 

саме з прийняттям Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» та Стратегії кібербезпеки України, на законодавчому 

рівні створила необхідні правові умови для суттєвого розширення напрямків 

взаємодії держави та бізнесу на взаємовигідних умовах. Крім того, велике 

значення у зазначених документах, в яких закладено відповідно до європейських 

демократичних практик основи національного галузевого законодавства, також 

набувають питання щодо закріплення державно-приватного партнерства як 

особливої форми співробітництва у забезпеченні кібербезпеки, яка підтвердила 

свою ефективність. Дійсно, останніми роками у протидії кіберзлочинності 

склалася ситуація, що змушує державу зміцнювати взаємодію з приватним 
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бізнесом, особливо у сфері забезпечення кібербезпеки, що у свою чергу спонукає 

до державно-приватного партнерства, широкої співпраці з громадянським 

суспільством у зазначеній сфері, що власне й є одним із напрямів 

функціонування національної системи кібербезпеки.  

Розкриваючи сутність означеної проблематики доречно звернути увагу на 

ст. 10 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», 

яка визначає шляхи реалізації взаємодії держави та приватного бізнесу, які 

проявляються у формі застосування системного підходу до протидії загрозам у 

кіберсфері. Зазначений підхід передбачає: комплексне залучення всіх суб’єктів 

до протидії кібербезпеці України, в тому числі й волонтерських організацій; 

підвищення рівня обізнаності населення щодо проблем кібербезпеки та шляхів її 

подолання, підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпекового 

поводження в кіберпросторі, створення консультаційних пунктів для здійснення 

практичної допомоги в процесі відбиття кібератак; організацію взаємодії між 

органами державної влади, громадськими організаціями та бізнес-спільнотою 

щодо обміну інформацією про наявність кіберзагроз та шляхи їх подолання; 

удосконалення взаємодії команд, основна функція яких спрямована на 

здійснення ефективного реагування на комп’ютерні надзвичайні події; 

підвищення якості нормативно-правового та наукового забезпечення діяльності 

щодо протидії кіберзагрозам у сфері національної безпеки України; 

удосконалення методів та способів контролю за ефективністю державних 

механізмів з протидії кіберзагрозам, в тому числі, із активним залученням 

громадськості; покращення якості підготовки фахівців-правоохоронців у 

кіберсфері, підвищення їх професійного рівня шляхом запровадження 

систематичних курсів із залученням фахівців ІТ-сфери; налагодження тісної 

співпраці з представниками ІТ-компаній, з метою оперативного подолання 

загроз у кіберсфері [512]. 

Слід вказати, що забезпечення діяльності державних органів щодо протидії 

кіберзагрозам у сфері національної безпеки України, зазначені вище компанії 

поряд з правоохоронними органами безумовно можуть і повинні включатися в 
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національну систему забезпечення кібербезпеки. При цьому, в ролі головного 

регулятора повинні виступати державні структури, що зберігають за собою 

особливі функції захисту інтересів особистості, суспільства, держави, які можуть 

виконуватися виключно правоохоронними органами (наприклад, здійснення 

слідчих дій, оперативно-розшукових заходів тощо). Однак, виходячи з положень 

ст. 10 базового документа у сфері кібербезпеки, до виконання частини названих 

функцій цілком можливо залучати на законній основі комерційні організації, які 

бажають реалізувати свій потенціал у сфері протидії кіберзлочинності. 

У розвиток даного питання необхідно зазначити, що, на жаль, 

законодавцем не визначені форми реалізації функцій, визначених у ст. 10 

коментованого законодавчого акту. Хоча й питання готовності щодо розвитку 

державно-правової взаємодії у сфері забезпечення кібербезпеки незмінно 

декларуються у нормативно-правових актах чинного національного 

законодавства, з’ясування цього питання у науці має надвелике значення. 

Наприклад, за цілком обґрунтованим твердженням професорки Рябченко О.П., 

форма чинить безпосередній вплив (позитивний чи негативний) на зміст 

державно-управлінської діяльності. Від того, наскільки повно виражена форма 

державного управління залежить якість реалізації змісту діяльності у сфері 

державного управління [566, с. 19-20].  

Зазначене вище дає нам підстави виокремити ключові форми реалізації 

положень, визначених у ч. 1 ст. 10 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», що на сьогодні, на наше переконання, 

надасть практичного значення у діяльності щодо забезпечення функціонування 

національної системи забезпечення кібербезпеки, зокрема у правильному 

визначенні державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки 

України, а отже вважаємо, що реалізацію конкретних напрямків такого 

партнерства доцільно здійснювати у таких формах:  

1. Здійснення технічних експертиз, предметом яких виступають засоби 

телекомунікації та комп’ютерної техніки. Слід зазначити, що проведення 

експертиз у кіберсфері – це доволі рідкісне явище, яке пов’язано із реалізацією 
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складної процедури, що передбачає використання специфічного обладнання та 

наявності у експерта унікальних знань. Тому їх проведення із залученням 

спеціалістів виключно державних лабораторій викликає певні труднощі. На 

сьогодні багато приватних компаній, серед яких Незалежний інститут судових 

експертиз «НІСЕ», Лабораторія цифрових досліджень, Лабораторія Цифрової 

Форензики, ЦСЕ «Спеціаліст», готові надавати послуги щодо здійснення 

комп’ютерно-технічних експертиз. Поряд з цим, слід констатувати відсутність 

достатньої системності та надійної організаційно-правової основи діяльності 

вищевказаних, та деяких інших аналогічних організацій. Відтак, зміцнення 

державно-приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки дозволить 

створити більш потужні спеціалізовані криміналістичні лабораторії та 

забезпечити виконання комп’ютерно-технічних експертиз будь-якої складності. 

2. Сприяння фахівців у галузі забезпечення кібербезпеки щодо здійснення 

оперативно-розшукової діяльності. Зазначена форма державно-приватної 

взаємодії у сфері забезпечення кібербезпеки цілком узгоджується з положеннями 

ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», яка зобов’язує 

органи державної влади, підприємства, установи, організації, незалежно від 

форми власності, сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань 

оперативно-розшукової діяльності. Вказаною статтею визначено й порядок 

юридичного оформлення такої співпраці, яка може здійснюватися за письмовою 

угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва [510]. 

Доцільність реалізації вказаної форми державно-приватної взаємодії у 

сфері забезпечення кібербезпеки України обґрунтовується тим, що численні 

комерційні підприємства мають у своєму розпорядженні висококваліфікованих 

фахівців, які мають якісну підготовку у галузі застосування ІТ-технологій. 

Зазначені фахівці мають унікальні знання, використання яких у правоохоронній 

сфері дозволило б ефективно протидіяти високотехнологічній кіберзлочинності.  

3. Збір цифрових доказів. Спеціалісти у галузі кібербезпеки, які володіють 

достатнім досвідом роботи в ІТ-індустрії, також можуть бути залучені до 

кваліфікованого здійснення обстежень комп’ютерних систем, які стали 
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об’єктами кримінальних правопорушень у кіберсфері. З огляду на положення 

ст. 71 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої 

визначено статус спеціаліст у кримінальному провадженні, вказана форма 

державно-приватного партнерства виглядає цілком логічною. Так, відповідно до 

вказаної норми закону, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка 

володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших 

засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового 

розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 

навичок [348]. 

Аналіз ч. 4 коментованої статті дозволяє зробити висновок, що спеціаліст, 

у разі залучення його до кримінального процесу, наділений доволі широким 

спектром прав, пов’язаних із витребуванням та аналізом інформації. Наприклад, 

спеціаліст має право в установленому законом порядку: 1) задавати запитання 

учасникам процесуальної дії; 2) користуватися технічними засобами, приладами 

та спеціальним обладнанням; 3) звертати увагу сторони кримінального 

провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи 

особливості речей і документів; 4) знайомитися з протоколами процесуальних 

дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження; 5) одержувати 

винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із його 

залученням до кримінального провадження; 6) заявляти клопотання про 

забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом [348]. 

4. Розробка та впровадження програмного забезпечення з метою 

виявлення та попередження кіберзагроз. Не викликає сумніву, що ефективність 

застосування превентивних заходів у сфері забезпечення кібербезпеки дозволяє 

протидіяти кіберзагрозам на ранніх етапах можливого вчинення правопорушень 

у кіберсфері. На теперішній час окремі українські компанії пропонують 

високотехнологічний продукт, заснований на останніх даних кіберрозвідки та 

аналізі реальних хакерських атак, призначення якого полягає у виявленні та 

попередженні різноманітних кіберзагроз. Застосування сучасних розробок у 

сфері забезпечення кібербезпеки спрямовано на захист інформаційних ресурсів 
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критично важливих об’єктів інфраструктури, а також підвищення рівня 

захищеності об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та сталості їх 

функціонування. Розуміння зазначених об’єктів сформульовано в Законі 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Аналіз їх 

співвідношення дає підстави для висновку, що останні виступають в ролі 

комунікаційних або технологічних систем критично важливих об’єктів 

інфраструктури та співвідносяться, як загальне й часткове. Слід зазначити, що 

законодавець покладає відповідальність за розробку правил формування 

переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також критеріїв 

віднесення об’єктів до цього переліку на Кабінет Міністрів України. Аналіз 

Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем 

об’єктів критичної інфраструктури держави, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 563 [500], дозволив дійти 

висновку, що до об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені 

підприємства, що працюють в сфері енергетики (наприклад, АЕС), хімічної 

промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронних комунікацій, а також підприємства банківського і фінансового 

сектору. 

Крім того, до реєстру можуть увійти підприємства в сферах 

централізованого водопостачання, постачання електричної енергії та газу, 

виробництва продуктів харчування і охорони здоров’я. Також до реєстру таких 

підприємств потрапляють ті, які мають потенційно небезпечне виробництво, а 

також мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. 

Отже, розробка вищевказаного високотехнологічного обладнання також 

сприятиме вирішенню завдання щодо підвищення конкурентноспроможності 

перспективних національних інформаційних технологій, зміцнення вітчизняного 

науково-технічного потенціалу у галузі забезпечення кібербезпеки.  

Говорячи про практику реалізації проєктів державно-приватної взаємодії 

та партнерства, варто відзначити, що як і в базових документах, так й у 

відповідних підзаконних актах держава незмінно декларує готовність до 
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системної роботи довкола розвитку державно-приватної взаємодії у сфері 

забезпечення кібербезпеки. В Україні одним із пріоритетних напрямів дій 

визначене «формування стратегічних напрямів державно-приватної взаємодії у 

сфері кібербезпеки та пріоритетів, на які спрямовуються спільні зусилля для 

протидії кіберзагрозам» [494]. Разом з тим, у рекомендаціях Парламентських 

слухань «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток 

інформаційного простору України» [523], що відбулися у лютому 2016 року, 

зазначена необхідність «розробити та запровадити механізми державно-

приватного партнерства для управління кіберзахистом критичної інформаційної 

інфраструктури у запобіганні кіберзагрозам та в умовах кризових ситуацій, 

надзвичайного стану в особливий період» [25]. 

Водночас кібербезпекова сфера має певні унікальні проблеми, які все 

ще слабко досліджені, серед яких основне місце займає проблематика державно-

правової взаємодії та партнерства. У країнах Європейського Союзу серед 

недоліків проектів державно-приватного партнерства зазначається відсутність 

достатньої прозорості та адекватності розподілу ризиків між учасниками, а 

також наголошується на тому, що зазвичай така взаємодія є найдорожчим 

способом фінансування того чи іншого проекту. Поряд із цим чинне національне 

законодавство має низку суттєвих дискусійних питань. Науковці серед 

проблемних недоліків щодо проблематики державно-правової взаємодії 

основними називають такі [25]: 

по-перше, відповідні нормативні положення сформульовані дуже широко, 

при цьому спостерігається гострий дефіцит пов’язаних підзаконних актів, 

спрямованих на розвиток і конкретизацію даних положень;  

по-друге, суперечливими є норми, що визначають порядок впровадження 

аудиту інформаційної безпеки на об’єктах НКІІ, встановлюють вимоги до 

аудиторів інформаційної безпеки і визначають порядок їх атестації; 

по-третє, Законом «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» встановлено, що порядок та методика здійснення аудиту кібербезпеки 

здійснюється на основі міжнародних стандартів, проте в його прикінцевих та 
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перехідних положеннях немає жодної згадки про чинний Закон України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», згідно зі ст. 7 

якого «державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, 

вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися в системі 

із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою 

відповідністю».  

Водночас, слід відзначити, що Законом України «Про державно-приватне 

партнерство» [488] в Україні регулюється здійснення державно-приватного 

партнерства та визначається організаційно-правові засади взаємодії державних 

партнерів з приватними партнерами, основні принципи державно-приватного 

партнерства на договірній основі. Загалом базові положення Закону 

відповідають сучасним європейським правовим нормам та практикам. Але, 

аналізуючи його положення, експертами наголошується на певних недоліках 

законодавчого акта. А саме [25]: 

не встановлено мінімальну частку участі у проекті приватного партнера 

(зокрема, у розвинених країнах мінімальна частка приватного фінансування 

складає 25 %). У зв’язку з цим навіть мінімальна частка приватного фінансування 

у спільному проекті дозволяє відносити його до категорії ДПП, перекладаючи 

більшу частину відповідальності на державу; 

- відсутні чітко визначені механізми практичної реалізації (визначення 

етапів реалізації проектів ДПП, створення мотивації для іноземних інвесторів 

тощо); 

- залишається не визначеною роль Державного фонду регіонального 

розвитку у фінансуванні проектів державно-правового пертнерства [458].  

Ст. 4 Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначає 

сфери застосування державно-приватного партнерства, але в переліку галузь 

забезпечення кібербезпеки не представлено. На відміну в Законі України «Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України» вживається виключно 

термін «державно-приватна взаємодія», причому зі змісту закону (включаючи 

перехідні положення) незрозуміло, чи є така взаємодія різновидом державно-
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приватного партнерства згідно з визначеннями та нормами чинного 

законодавства щодо ДПП і, відтак, чи потрапляє вона під його дію [25].  

Отже, зважаючи на зазначені вище положення та виходячи з наведених 

законодавчих приписів можна констатувати, що здійснення державно-приватної 

взаємодії у сфері кібербезпеки поки не має в Україні адекватного нормативно-

правового фундаменту та має ряд дискусійних питань. 

Водночас, в основу визначення змісту терміна «державно-приватне 

партнерство» покладено врегульований правовими нормами у сфері 

забезпечення кібербезпеки України, перспективний напрямок взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 

підприємств, установ та організацій, а також бізнес середовища, яка спрямована 

на забезпечення національної безпеки у кіберсфері. 

Дисертантом запропоновано форми реалізації функцій державно-

приватного партнерства, визначених у ст. 10 Закону України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України», а саме: а) здійснення технічних 

експертиз, предметом яких виступають засоби телекомунікації та комп’ютерної 

техніки; б) сприяння фахівцям у галузі забезпечення кібербезпеки щодо 

здійснення оперативно-розшукової діяльності; в) збір цифрових доказів; 

г) розробка та впровадження програмного забезпечення з метою виявлення та 

попередження кіберзагроз. 

Із порівняльного аналізу цього переліку і викладених вище фактів 

випливає, що станом на осінь 2017 року в Україні триває формування окремих 

елементів загальнонаціональної системи державно-приватної взаємодії у сфері 

кібербезпеки, проте сама система як така поки відсутня. Розкриваючи суть 

взаємодії спеціальних органів, служб та підрозділів у сфері забезпечення 

кібербезпеки України, на окрему увагу заслуговує питання щодо з’ясування 

особливостей взаємодії правоохоронних органів України у зазначеній сфері. 

Організуюча роль в процесі реалізації вказаного напрямку належить Раді 

національної безпеки і оборони України, яка, відповідно до ст. 3 Закону України 
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«Про Раду національної безпеки і оборони України», наділена координаційними 

та контрольними функціями щодо діяльності органів виконавчої влади [521]. 

Зауважимо, що на сьогоднішній день в структурі РНБО України діють два 

координаційні органи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з координацією 

діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки України. Йдеться насамперед 

про Національний координаційний центр кібербезпеки (скорочено – Центр) та 

Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки 

(скорочено – Комісія). 

Попри те, що обидва органи багато в чому дублюють функції, завдання та 

повноваження один одного, в їх організаційно-правовому статусі існують і певні 

відмінності. Слід відмітити, що Комісія, відповідно до ч. 1 Положення про неї, 

виступає в ролі консультативно-дорадчого органу при РНБО України. 

Відповідно, й повноваження Комісії випливають із її організаційно-правового 

статусу та мають у переважній більшості експертно-аналітичне спрямування, як-

от: отримання інформаційних, статистичних, довідкових та інших матеріалів від 

суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, з метою вирішення питань, 

пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки; проведення науково-

експертної аналітичної роботи з підготовки та реалізації загальнонаціональних 

та галузевих програм розвитку інформаційно-комунікаційної сфери; реалізація 

інформаційної політики шляхом участі у засіданнях консультативно-дорадчих 

органів підприємств, установ та організацій; утворення експертних груп та 

залучення фахівців у галузі інформаційної безпеки в процесі вирішення питань, 

що віднесені до компетенції Комісії [504]. Отже, можемо стверджувати про 

доволі обмежену компетенцію Комісії у сфері забезпечення кібербезпеки 

України. 

Про звуження адміністративно-правового статусу Комісії також свідчить 

характер прийнятих нею рішень, обов’язковість виконання яких 

розповсюджується лише на органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації. У той же час, поза 

увагою законодавця залишились інші суб’єкти забезпечення кібербезпеки 
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України, до числа яких, відповідно до Стратегії кібербезпеки України, 

відносяться Служба безпеки України, Національна поліція України, 

Національний банк України, розвідувальні органи тощо. 

До того ж, викликає відверте здивування норма, викладена у ч. 6 

Положення про Комісію, відповідно до якої Президент України наділений 

повноваженнями щодо призначення на посаду Голови Комісії.  

Зазначаючи дані питання слід звернутися до правових позицій Основного 

Закону України. Так, ст. 19 Конституції України зобов’язує органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України [330]. Відповідно до ст. 106 основного законодавчого акта 

Президент України наділений повноваженнями щодо призначення на посади: 

голів дипломатичних представництв України в інших державах і при 

міжнародних організаціях; Генерального прокурора (за згодою Верховної Ради 

України); половину складу Ради Національного банку України; третину складу 

Конституційного Суду України; половину складу Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення [330]. Цей перелік є вичерпним. Тобто 

норма, викладена у ч. 6 Положення про Комісію, яка наділяє Президента України 

правом призначати на посаду Голову Комісії не відповідає вимогам ст.ст. 19, 106 

Конституції (є неконституційною). 

Таким чином, підбиваючи проміжний підсумок, слід констатувати, що 

переважна частина положень цього документу [504] є застарілими, розроблялись 

в умовах відсутності реального інформаційного впливу ззовні, а відтак – не 

враховують сучасної організаційно-правової специфіки забезпечення 

національної безпеки України у кіберсфері. 

Слід зазначити, що Положення про Національний координаційний центр 

кібербезпеки [507] визначає адміністративно-правовий статус Центру, який 

утворено після початку збройної агресії РФ на території України і є новою 

правоохоронною інституцією. За словами О.Турчинова, «Національний 

координаційний центр кібербезпеки має стати системоутворюючим елементом 
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всієї системи кібербезпеки та кіберзахисту України». Відповідно, й мета його 

утворення, за словами Голови РНБО України, полягає у виробленні чіткої 

вертикалі контролю та координації заходів у сфері кібербезпеки [424].  

А тому, функції, завдання та повноваження Центру у більшій мірі 

відповідають реаліям сьогодення. Слід наголосити, що відповідно до п. 1 

Положення про Центр, його статус визначено в якості робочого органу РНБО 

України, утвореного відповідно до вимог Стратегії кібербезпеки України. 

Відтак, адміністративно-правовий статус Центру має більш виражене 

координаційне спрямування, яке проявляється у його завданнях.  

Відповідно слід вказати, що до таких можемо віднести: узгодження і 

координації діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони, які забезпечують 

кібербезпеку України; координації заходів щодо взаємоузгодженого розгортання 

підрозділів кібербезпеки Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального 

призначення та приведення їх у готовність до виконання завдань в умовах 

особливого періоду, в умовах воєнного, надзвичайного стану і під час 

виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України; 

участь у розробленні галузевих індикаторів стану кібербезпеки; 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 

тощо [507].  

Уявляється, що наведені вище завдання яскраво демонструють 

закріплення за Центром передовсім координаційної ролі в процесі взаємодії з 

суб’єктами забезпечення кібербезпеки України. Водночас, зазначене твердження 

не розділяють деякі представники адміністративно-правової науки. Наприклад, 

Бухарєв В.В. у своєму науковому дослідженні щодо питання адміністративно-

правових засад забезпечення кібербезпеки України констатує неефективність 

діяльності Національного координаційного центру, за результатами здійснення 

кібератак 27 червня 2017 року, коли численні об’єкти критичної інфраструктури 
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України були уражені вірусними програмами. Вчений наголошує на 

необхідності якнайшвидшого переходу від формування популістських 

недієздатних органів кіберзахисту, які лише формально виконують функції з 

координації діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, до 

створення дієвої та ефективної системи органів державної влади, координація 

діяльності яких сприятиме виконанню завдань національної кібербезпеки на 

високому організаційному та практичному рівні [124, с. 167]. Вчений наголошує 

на тому, що не зважаючи на наділення РНБО України значними повноваженнями 

у сфері кіберзахисту, зазначена правоохоронна інституція, на жаль, не отримала 

реальних правових механізмів реалізації власної компетенції. 

У свою чергу, вчений наводить думку Попової Т., яка наголошує на 

відсутності реальних механізмів взаємодії в діяльності суб’єктів забезпечення 

інформаційної безпеки. За словами автора, успішна координація діяльності у 

сфері забезпечення кібербезпеки у переважній більшості випадків є винятком з 

загального правила та здійснюється скоріше у горизонтальній площині, а ніж 

вертикальній [620]. 

Колектив авторів Пропозицій до політики щодо реформування сфери 

кібербезпеки в Україні доходять висновку, що, з одного боку, утворення 

Національного координаційного центру кібербезпеки сприятиме налагодженню 

співпраці суб’єктів забезпечення кібербезпеки, а з іншого – безсумнівним 

недоліком його організаційно-правового статусу є відсутність у його складі 

представників депутатського корпусу та незалежних експертів. У цьому 

контексті слід вказати, що на думку авторів зазначеної публікації, одним з 

шляхів удосконалення взаємодії у сфері забезпечення кібербезпеки може бути 

утворення в Урядовому офісі з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції спеціального підрозділу щодо забезпечення кібербезпеки, що 

дозволить систематизувати висновки українських та міжнародних експертів 

щодо різних проектів у галузі кібербезпеки, налагодити прямий контакт з 

експертами НАТО, ЄС, РЄ, ОБСЄ, інших організацій, зробити процес 

законотворчості більш прозорим, підзвітним та зрозумілим [319, с. 25]. 
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Необхідно звернути увагу на позицію Дубова Д.В., який також наполягає 

на існуванні прогалин у механізмі координації діяльності суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки. Учений при дослідженні питання геополітичного суперництва у 

кіберпросторі як чинника впливу на національну безпеку України зазначає, що 

брак координації у сфері забезпечення кібербезпеки, передовсім, породжується 

значною кількістю суб’єктів її забезпечення. Можливі шляхи щодо розв’язання 

цієї проблеми, на думку науковця, полягають, насамперед, у наданні більш 

широких повноважень РНБО України, або ж у створенні нового державного 

органу із спеціальними функціями по забезпеченню кібербезпеки. Але, все ж 

таки, вчений констатує, що на цей час у державному управлінні ще не вироблено 

дієвих механізмів ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення 

національної безпеки у кіберсфері [227, с. 332]. 

Водночас слід звернути увагу на такий важливий аспект, що аналіз низки 

чинних нормативно-правових актів у сфері забезпечення кібербезпеки, навпаки, 

свідчить про посилення централізації державного управління у сфері 

кібербезпеки. Окремо слід вказати на норми Доктрини інформаційної безпеки 

України (скорочено – Доктрина), якою сформульовано напрямки посилення 

централізації державного управління у кіберпросторі, які, з-поміж іншого, 

полягають у вдосконаленні повноважень державних регуляторних органів, які 

здійснюють діяльність щодо інформаційного простору держави, з метою 

досягнення адекватного рівня спроможності держави відповідати реальним та 

потенційним загрозам національним інтересам України в інформаційній 

сфері [526]. 

Якщо координуюча роль в процесі забезпечення інформаційної безпеки 

України, відповідно до положень Доктрини, відведена Раді національної безпеки 

і оборони України, то організаційна та забезпечувальна функції закріплені за 

органами виконавчої влади, які за визначеними напрямками діяльності 

забезпечують координацію діяльності центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у сфері забезпечення 

інформаційного суверенітету України; 
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Разом з цим, мусимо констатувати, що попри те, що у Доктрині суттєвий 

акцент зроблено на декларуванні централізації державного управління у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки, реальні механізми його реалізації, на жаль 

не визначені. Слід також звернути увагу, що відповідно до Стратегії 

кібербезпеки України та Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», Міністерство інформаційної політики України взагалі не 

згадується серед основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки. У той же час, в 

Доктрині Мінінформполітики відведено одну з ключових ролей в процесі 

протидії кіберзагрозам та координації діяльності центральних та місцевих 

органів виконавчої влади. 

Характеризуючи кіберсферу, важливо окремо зупинитися на з’ясуванні 

ролі та місця Ради національної безпеки та оборони України в системі 

забезпечення національної безпеки України. Законом України «Про Раду 

національної безпеки і оборони України» [521] передбачена організаційна та 

контролююча функція РНБО за діяльністю органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони України. Слід звернути увагу, що вказаний 

напрямок діяльності РНБО реалізується через повноваження зазначеного 

правоохоронного органу. Наприклад, координаційна функція РНБО щодо 

реалізації державної політики із забезпечення кібербезпеки проявляється у 

наділенні РНБО компетенцією щодо прийняття рішень, пов’язаних із 

визначенням стратегічних національних інтересів України, концептуальних 

підходів та напрямів забезпечення національної безпеки і оборони у 

інформаційній сфері, а також виробленні заходів інформаційного характеру, 

відповідно до масштабу потенційних та реальних загроз національним інтересам 

України. У цьому контексті слід звернути увагу на рішення РНБО України від 29 

грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх 

нейтралізації» [527]. 

На виконання вказаного рішення РНБО України, Президенту України 

пропонується визначити Генерального державного замовника Національної 

програми інформатизації з урахуванням актуальних загроз кібербезпеці держави. 
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Уявляється, що відповідно до положень цього документу, координаційна роль 

Ради національної безпеки і оборони України проявляється у завданнях, 

визначених перед органами виконавчої влади та правоохоронними органами 

держави.  

Цілком слушною виглядає позиція Присяжнюка М.М. та Цифри Є.І., які 

стверджують, що метою визначення таких завдань є: забезпечення кіберзахисту 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури; посилення відповідальності 

за невиконання вимог законодавства стосовно захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; забезпечення повного та 

об’єктивного розслідування кібератак на інформаційно-телекомунікаційні 

системи фінансового сектора держави; виявлення та припинення фактів 

використання органами державної влади програмних продуктів, що розроблені 

суб’єктами господарювання держави-агресора, використання яких заборонено 

відповідно до рішень РНБО України щодо застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених у 

дію указами Президента України [485, с. 66]. Зазначене свідчить про реалізацію 

Радою національної безпеки і оборони України координаційної функції, адже 

РНБО України, відповідно до покладених на неї повноважень, приймає рішення 

щодо координації діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки України та 

надання пропозицій Президентові України щодо вдосконалення системи 

національної безпеки у сфері кіберзахисту. 

Разом з тим, аналізуючи питання державно-приватної взаємодії у сфері 

кібербезпеки, ми підтримуємо позиції науковців, які вважають, що одним із 

найбільш важливих та перспективних напрямів даної сфери є освітній напрям – 

підготовка кваліфікованих кадрів. Відомо, що Україна має значний потенціал у 

цій галузі. Бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Кібербезпека» готують у 

багатьох вітчизняних ВНЗ, у тому числі при профільних відомствах. Діють та 

розвиваються також спеціалізовані державні та комерційні центри підвищення 

кваліфікації та тренінгу. Разом із цим як експерти-освітяни, так і професійна ІТ-

спільнота констатують наявність системних проблем у цій сфері. Наприклад, у 
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річному звіті VIII Українського форуму з управління Інтернетом IGF-UA 

(жовтень 2017 р.) вказується на: відсутність належного рівня кваліфікації в 

підготовці сучасних фахівців з питань кібербезпеки та інформаційної безпеки в 

закладах освіти; низький рівень зарплатні професорсько-викладацького складу в 

інститутах та фінансування фахівців у державних компаніях; застарілу 

навчальну програму з підготовки фахівців з питань кібербезпеки та 

інформаційної безпеки; відсутність координації в системі освіти між 

замовниками кадрів та закладами освіти; відірваність фахівців з інформаційної 

та кібербезпеки від міжнародної системи стандартизації; брак наукових 

досліджень з проблем кібербезпеки [717]. Експертні дослідження свідчать, що в 

сучасному світі підготовка кадрів із кібербезпеки не може обмежуватися лише 

отриманням вищої освіти у ВНЗ за відповідною спеціальністю. Для збереження 

належної конкурентоспроможності та професійного рівня цим фахівцям 

необхідно перманентно підвищувати свою кваліфікацію на засадах т.зв. 

концепції безперервної освіти (або «освіти протягом життя»), множинність форм 

та методів якої відкриває ще один широкий та перспективний напрям для 

галузевої ДПВ. Можливі декілька варіантів роботи в цьому напрямі, серед яких 

перепідготовка в рамках післядипломної освіти фахівців у споріднених з 

кібербезпекою спеціальностей, застосування нелінійної схеми підготовки 

фахівців, використання потенційних можливостей неформальної освіти для 

підвищення кваліфікації діючих фахівців через проведення тренінгів, семінарів, 

міжнародних стажувань тощо [25]. 

Таким чином, проведений аналіз вказаних проблем зобов’язує нас 

означити наступні висновки в контексті предмета дослідження. 

Слід констатувати, що ефективна протидія загрозам національній безпеці 

у кіберсфері можлива лише за умови комплексного використання всього 

арсеналу правових засобів забезпечення кібербезпеки, за всіма структурними 

елементами державного управління та на всіх етапах обігу інформації. Можемо 

стверджувати, що максимального ефекту у взаємодії суб’єктів забезпечення 

кібербезпеки України можливо досягти виключно шляхом використання 
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цілісного системного механізму адміністративно-правових методів та засобів, 

завдяки якому здійснюється реалізація державної політики у сфері забезпечення 

кібербезпеки як складового елементу національної безпеки України. 

У даному випадку під системністю ми розуміємо сукупність спеціальних 

органів, засобів та методів, спрямованих на захист об’єктів кібербезпеки, які 

включають конституційні права і свободи людини і громадянина; суспільство, 

сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного 

середовища; держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна 

цілісність і недоторканність; національні інтереси в усіх сферах життєдіяльності 

особи, суспільства та держави; об’єкти критичної інфраструктури. 

Уявляється, що системність адміністративно-правового регулювання 

кібербезпеки повинна забезпечувати: а) умови для нормального розвитку та 

функціонування державного управління у сфері кібербезпеки, а також своєчасне 

виявлення та усунення кіберзагроз; б) створення дієвих механізмів, спрямованих 

на оперативне реагування на кіберзагрози та негативні тенденції функціонування 

інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем; в) створення умов для 

максимально повного та оперативного відшкодування збитків, спричинених 

негативним впливом кіберзагроз.  

За умови комплексного правового підходу до вироблення організаційно-

правового механізму взаємодії субєктів забезпечення кібербезпеки, необхідно 

враховувати специфіку інформаційних ресурсів у кіберпросторі, яка 

проявляється у стрімкому розвитку інформаційних та інформаційно-

комунікаційних технологій. З цієї причини, першочергове завдання усіх гілок 

державної влади на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства 

полягає не стільки у виробленні або вдосконаленні законодавчого базису, 

скільки у запровадженні та реалізації механізмів генерації вже прийнятих 

рішень. 

А тому найбільш важливим кроком на етапі цілком сформованої 

законодавчої основи забезпечення кібербезпеки України вважаємо за доцільне 

запропонувати розроблення та якнайшвидше прийняття Державної цільової 
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програми забезпечення кібербезпеки України, робота над якою наразі навіть не 

розпочата суб’єктами законодавчої ініціативи. Прийняття вказаного документу 

слугуватиме відправною точкою в реалізації реальної взаємодії суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки України. 

Відмінною особливістю Державної цільової програми забезпечення 

кібербезпеки України повинно стати визначення конкретних напрямків 

державної політики з протидії кіберзагрозам, основними серед яких мають стати: 

а) концептуальна зміна філософії адміністрування у сфері забезпечення 

кібербезпеки, від координації діяльності органів державної влади та 

правоохоронних органів до оперативного управління ними; б) розвиток 

державно-приватного партнерства, в частині надання приватному бізнесу та 

громадськості реальних важелів впливу на стан забезпечення кібербезпеки. 

Зазначений напрямок може бути реалізований шляхом включення до числа 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки громадських інституцій та незалежних 

експертів; в) реалізація бізнес-проектів у напрямку модернізації інформаційної 

та інформаційно-комунікаційної інфраструктури до рівня міжнародних 

стандартів; г) здійснення заходів, спрямованих на підвищення грамотності 

громадян у кіберсфері на всіх рівнях освіти. 

 

Висновки до розділу 3 

Узагальнивши погляди вчених щодо визначення адміністративно-

правових відносин та екстраполюючи їх на сферу забезпечення кібербезпеки, 

обґрунтованим є наступне визначення аміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення кібербезпеки – це суспільні відносини, що виникають з приводу 

діяльності об’єктів у кіберпросторі, які характеризуються стійкими правовими 

зв’язками між суб’єктами забезпечення кібербезпеки, що виникають у процесі 

реалізації ними суб’єктивних прав та обов’язків на підставі приписів 

адміністративно-правових норм, якими вони встановлені та гарантовані. 

Суб’єктів забезпечення кібербезпеки України, згідно з визначеними 

повноваженнями (правами та обов’язками) чинним вітчизняним законодавством 



303 

та сформованим, таким чином, адміністративно-правовим статусом доречно 

розділити у чотири групи:  

– загальний статус: Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки та оборони України; 

 – спеціальний статус: Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Національна поліція України, Служба безпеки України, 

розвідувальні органи України, а також контррозвідувальні органи та суб’єкти 

оперативно-розшукової діяльності; 

– галузевий статус: Міністерство оборони України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, Національний банк України, міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; органи 

місцевого самоврядування; 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; 

– індивідуальний статус: Державний центр кіберзахисту, урядової 

команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA; 

Департамент кіберполіції НПУ; Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки 

СБУ; центр кіберзахисту Національного банку України. 

При цьому, важливо розуміти надзвичайне значення реалізації 

адміністративно-правового статусу суб’єктами забезпечення кібербезпеки 

України саме в умовах гібридної війни. Враховуючи необхідність забезпечення 

проактивного та запобіжного характеру адміністративно-правового регулювання 

у зазначеній сфері, обґрунтованим є запровадження активних форм та методів 

протидії кіберзагрозам, виділяючи при цьому важливість забезпечення 

адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення кібербезпеки України 

спеціального та індивідуального статусу.     
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В основу визначення змісту терміна «державно-приватне партнерство» 

покладено врегульований правовими нормами у сфері забезпечення 

кібербезпеки України, перспективний напрямок взаємодії органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 

підприємств, установ та організацій, а також бізнес середовища, яка спрямована 

на забезпечення національної безпеки у кіберсфері. 

Запропоновано форми реалізації функцій державно-приватного 

партнерства, визначених у ст. 10 Закону України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», а саме: а) здійснення технічних експертиз, 

предметом яких виступають засоби телекомунікації та комп’ютерної техніки; 

б) сприяння фахівцям у галузі забезпечення кібербезпеки щодо здійснення 

оперативно-розшукової діяльності; в) збір цифрових доказів; г) розробка та 

впровадження програмного забезпечення з метою виявлення та попередження 

кіберзагроз. 
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РОЗДІЛ 4. 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ 

ВІЙНИ 

 

 

4.1. Нові технології й загрози у сфері кібербезпеки та стратегічні цілі й 

складові її правового забезпечення 

 

Розвиток інформаційного суспільства, що стало можливим завдяки 

інтеграції нових технологій [335] у кожну сферу життєдіяльності та усі типи 

інфраструктур, підвищує залежність приватних осіб, організацій та країн від 

інформаційних систем та мереж. 

Безпека є головною складовою будь-якої діяльності. ЇЇ необхідно 

розглядати як послугу, яка сприяє формуванню можливості створення інших 

послуг та доданої вартості, зокрема, диджиталізація країни, електронне 

урядування, електронне навчання, елекьронні послуги з охорони здоровя. 

Безпека є не лише питанням технологій. Поряд з цим, до теперішнього часу 

основні доступні інструменти звязку не мали ресурсів, необхідних та достатніх 

для забезпечення та гарантування мінімального рівня безпеки.  

Доступ до інформаційних технологічних (ІТ) систем, обєднаних у мережу, 

може забезпечуватися на відстані і, таким чином, бути потенційним обєктом 

кібератаки. Системи піддаються підвищеному ризику вторгнення і можливості 

здійснення атак та вчинення правопорушення підвищуються. Поряд з тим, що 

метою атак є системи, дії правопорушників спрямовані на інформацію, що 

обробляється, передається або зберігається. Атаки можуть вплинути на здатність 

системи обробляти, зберігати та спільно використовувати інформаційний 

капітал, і вони можуть спричинити збитки наматеріальним товарам, процесам 
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виробництва та процесам прийняття управлінських рішень. Компютерні системи 

несуть операційні ризики організаціям, що ними користуються. 

Таким чином, вирішення комплексних та багатоманітних проблем 

кібербезпеки, повязаних з інформаціними мережами та відкритими системами 

може бути відностно складним, а потенційні наслідки та вплив на діяльність 

субєкта та країни може бути руйнівним. Фактори, що є ключовими для успіху 

економік, можуть залежати від здатності забезпечувати тезпеку інформації, 

процесів, систем та інфраструктури. 

Широка взаємодія систем, поглиблення взаємозвязку між 

інфраструктурами, зростання залежності від цифрових технологій, а також 

підвищення небезпеки та ризиків змушує приватних осіб, організації та країни 

приймати заходи, вводити процедури та набувати інструменти для покращання 

управління технологічними та компютерними ризиками.  

Ескалація загроз у кіберпросторі за умови сучасного періоду та стану 

зумовлена, перш за все, надзвичайним поширенням комп’ютерних та Інтернет 

технологій у світі. Зазначені технології також характеризуються як «новітні 

технології» та здійснюють істотний вплив на характер суспільних відносин 

сучасного суспільства. Поряд з терміном «нові технології» наукова література 

використовуєю певним чином аналогічні поняття, насамперед, «науково-

технічна революція», «науково-технічний прогрес», «інновації» тощо. Найбільш 

вживаний – «інновації».  

У ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інновації визначено 

як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Поряд з цим, міститься 

і поняття «інноваційна діяльність» – діяльність, що спрямована на використання 

і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [503]. 
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У свою чергу, у ст. 4 Закону України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні», що безпосередньо визначає стратегічні 

пріоритетні напрями на період до 2021 року, також використовується 

термінологія, за якою сутність інноваційної діяльності сприймається як 

створення та використання певних технологій [515]. 

Для англомовної наукової літератури більш розповсюдженим є термін 

«emerging technologies». Зазначений термін зазвичай перекладається як «новітні 

технології», що безумовно не відображає його зміст. На думку сучасних 

дослідників зазначені технології мають наступні основні властивості – 

радикальну новизну, відносно швидке зростання, узгодженість, значний вплив 

та невизначеність [851]. 

Тобто для такої технології характерна стрибкоподібність – вона 

з’являється нібито нізвідки, хоча і ґрунтуються на відповідних наукових 

концепціях. Значний вплив емерджентної технології зумовлює її використання у 

найрізноманітніших сферах людської діяльності. При цьому доволі часто 

первинне призначення технології змінюється і передбачити напрями 

застосування тих чи інших особливостей технології неможливо [220, с. 65]. 

Прикладом таких технологій є інновації, що лягли в основу виникнення 

Інтернету речей (ІР, Internet of Things, IoT). Зазначене передбачає можливість 

підключення до глобальної мережі різноманітних речей матеріального світу, а не 

тільки компютерної техніки. 

Питання забезпечення безпеки щодо застосування новітніх технологій 

набуває надзвичайної ваги з огляду на стрибкоподібний характер їх розвитку. У 

публікаціях, перш за все, акцентується увага на забезпеченні збереження 

інформації приватного характеру, що пов’язано з масовим використанням 

телекомунікайної інфраструктури та засобів. 

У той же час, фахівцями із забезпечення національної безпеки, фактори 

небезпеки зумовлюються значним чином технічною складовою. Загалом усі 

мережі, враховуючи і глобальну мережу Інтернет, використовують для 

комунікації технічні пристрої, на основі прямої взаємодії «машина-машина», 
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утворюючи системи із застосуванням елементів «штучного інтелекту» та 

обмеженим використанням управління з боку людини. Не дивлячись на те, що 

деякі з них працюють під контролем людини, можливою є побудова складних 

систем, на рівні «машина-машина» [737; 722; 745; 848]. Такі системи вже 

технологічно зумовлюють уразливість інформації, яка міститься та проходить 

через мережеві, пов’язані між собою, пристрої, зокрема й мережі Інтернет. 

Загрози технічного характеру викликають збої у роботі пристроїв або впливають 

на їх робочий стан. Але розповсюдженість технології Інтернету речей, наявність 

великої кількості пристроїв «машина-машина» та інші подібні фактори значно 

підвищують руйнівний вплив від таких технічних помилок.  

Зокрема, спочатку взаємодія між приладами відбувалася у їх власних 

(локальних або внутрішніх) мережах, і лише потім розробники приладів 

звернулись до можливостей відкритих мереж. Подальша розробка пристроїв 

такого типу відбувалась практично без врахування необхідності забезпечення 

безпеки інформації від витоку та знищення. Наприклад, загроза пристроям 

Інтернету речей, що відома під назвою «Диявольський плющ» (Devil’s Ivy 

Problem) не є наслідком дій зловмисників, а викликана недоліками в архітектурі 

побудови зберігачів інформації [778; 850].  

У свою чергу, пристрої, які постійно перебувають в мережі Інтернет є 

мішенню для деструктивних дій у вигляді спрямованого втручання, зокрема, у 

процес управління комунікаціями. Атаки на такі пристрої передбачають 

можливість ускладнення управління пристроєм або технічного збою передачі 

інформації, або ж підміну даних геолокації пристрою. Зокрема, має місце велика 

кількість інформації щодо захоплення управління пристроями іншими 

суб’єктами, тобто хакерські дії в мережах GSM, перехоплення в GPRS та 

втручання через Bluetooth, Wi-Fi або інфрачервоні порти.  

Поряд із зазначеним, небезпека є надзвичайно серйозною особливо коли 

мова йде про медичні пристрої [727]. Технології Інтернету речей широко 

застосовуються у апаратурі медичного призначення, яка пов’язана із 

забезпеченням життя (штучні клапани серця і тому подібні пристрої), у зв’язку з 
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цим вплив на управління таким пристроєм є смертельно небезпечним для 

конкретної фізичної особи [220, с. 47]. 

Під загрозою також перебувають безпілотні літальні апарати (БПЛА, 

аеродрони), при цьому окрім впливу на їх управління можливий 

опосередкований вплив на пристрої, що передають дані геолокації. У випадках з 

БПЛА найбільш яскраво проявляються потенційні конфлікти застосування 

технологій із реальним суспільним життям. У дослідженнях Інституту Інтернету 

речей (Internet of Things Institute, США) проаналізовані загальні загрози 

використання комерційних БПЛА. Зокрема, це їх вторгнення у повітряний 

простір у зонах орієнтирів, ризик зіткнення або падіння на людей, зрив публічних 

заходів, негативний вплив на застосування пожежної техніки, загроза польотам 

авіації, можливість обривів ліній електропостачання, використання з 

протиправної метою (зокрема, для контрабанди, постачання наркотиків, 

передача заборонених предметів у в’язниці тощо) [733]. 

За визначенням професора Баранова О.А., Інтернет речей – це сукупність 

взаємодіючих технічних систем і комплексів, що складаються з мікропроцесорів, 

сенсорів, пристроїв, систем передачі даних, локальних і/або розподілених 

обчислювальних ресурсів і програмних засобів, в тому числі програм штучного 

інтелекту, на основі використання величезної кількості даних і мережі Інтернет 

та призначених для здійснення суспільних відносин, зокрема, пов’язаних з 

наданням послуг або проведенням робіт за безпосередньою участю або без участі 

суб’єктів цих відносин (юридичних або фізичних осіб) [63]. 

Загрози негативного впливу в зв’язку з використанням технологій 

Інтернету речей мають місце також при їх застосуванні в транспортних засобах 

та на об’єктах критичної інфраструктури [858]. Найбільш актуальними є загрози, 

що пов’язані з застосуванням безпілотних пристроїв у наземному транспорті. 

Хоча технічні спеціалісти і вважають, що проектування зазначених пристроїв від 

самого початку відбувалось з урахуванням можливості перехоплення управління 

ними, а отже питанням кібербезпеки приділено значну увагу, водночас 
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отримання даних геолокації та напружений характер дорожнього руху зумовлює 

значний рівень загальної небезпеки технології [888]. 

Як зазначає професор Баранов О.А. [65], посилаючись на думку експертів, 

в умовах широкого поширення технологій Інтернету речей кількість об’єктів, 

підключених до мережі Інтернет, до 2025 року може досягти 100 млрд, при цьому 

значна їх частина буде генерувати великий обсяг даних, що будуть передаватись 

за допомогою бездротових телекомунікацій. При цьому прогнозується, що 

трафік передачі даних мобільних операторів зросте на три порядки (в 1000 разів) 

[738; 865]. 

Прогнозується, що у 2030 році технології Інтернету речей дозволять 

забезпечити: 10 – 15 % економії бюджету на охорону здоров’я; 10 – 15 років 

збільшення тривалості життя; 40 – 50 % збільшення врожайності; 15 – 20 % 

збільшення пропускної здатності доріг у містах; до 85 – 90 % зменшення 

кількості автомобілів; у 10 – 15 разів зменшення витрат на логістику тощо [64, 

с. 32].  

Сьогодні, при зміні підходів до проблем правового врегулювання у системі 

використання «великих даних» та необхідності збереження персональних даних 

в Інтернеті звертають увагу і на цю проблему забезпечення безпеки в епоху 

Інтернету речей, хоча ще не так давно проблема збереження інформації особливо 

не турбувала розробників у сфері ІТ, оскільки вважалось, що вони передають 

лише технічну інформацію [892].  

Такого роду занепокоєння має чітку реакцію розвинених країн світу. 

Зокрема, найбільш невідкладною була реакція державних органів США. У своїй 

доповіді у лютому 2016 року для Комітету Конгресу США з питань розвідки 

директор Національної розвідки Дж.Клепер зазначив, що проблема забезпечення 

безпеки у сфері Інтернету речей належить до глобальних загроз, оскільки такі 

прилади розроблялись із мінімальними вимогами до безпеки і тому їх 

розповсюдженість насамперед у діяльності державних органів та установ 

становить небезпеку [739]. 
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Результатом реакції на зазначені загрози в США мало місце, відповідно до 

компетенції уповноважених органів влади, упровадження регуляторних 

правових актів. З цього приводу, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) 

визначило низку стратегічних принципів у забезпеченні безпеки в сфері 

Інтернету речей. Вказані принципи повинні бути розповсюджені на діяльність 

розробників, виробників, постачальників послуг, а також державних і 

комерційних споживачів. Система стратегічних принципів зумовлена 

необхідністю належного державного реагування на загрози, що виникають у 

сфері Інтернету речей і визначені наступним чином [887]: 

– упровадження вимог безпеки на етапі розробки приладу, 

– забезпечення своєчасного оновлення засобів безпеки та управління 

вразливостями; 

– слідування визнаним практикам у сфері забезпечення безпеки; 

– надання пріоритету вимогам безпеки відповідно до потенційного впливу; 

– забезпечення поінформованості стосовно приладів у сфері Інтернету 

речей; 

– обережне та обдумане під’єднання до мережі. 

У свою чергу, Міністерство оборони США (DOD) розробило обов’язкові 

для використання працівниками рекомендації, що визначають як загальні вимоги 

до використання приладів у сфері Інтернету речей в підпорядкованих установах, 

організаціях, військових частинах так і конкретні заходи безпеки для 

користувачів [886]. 

Законодавчі пропозиції стосовно регулювання безпеки у сфері Інтернету 

речей у США знайшли своє відображення у законопроекті сенаторів Уарнера М., 

Гарднера К., Фішера Д. і Уайдена Р. – «Акт щодо впровадження кібербезпеки 

стосовно Інтернету речей» 2017 року [853]. Проте зазначений проект викликав 

досить серйозну критику з боку прихильників громадянських свобод та фахівців 

у сфері інформаційних технологій [764; 863; 804; 734]. 

Найбільш неоднозначними є пропозиції ведення державними органами 

обліку приладів, що можуть під’єднуватися до мережі Інтернет, регламентація 
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порядку продажу таких пристроїв у роздрібній мережі, обмеження придбання 

таких приладів державними установами [220, с. 50]. 

В Європейському Союзі загрози у сфері Інтернету речей є предметом уваги 

Європейського агентства з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та 

Європейської групи кібербезпеки. Хоча можливо констатувати менший рівень 

занепокоєності станом проблеми з боку відповідних урядових функціонерів. 

Зокрема, у доповіді для Європейської наради з питань кібербезпеки 2016 року, 

підготовленою ENISA, зазначено, що значне розповсюдження Інтернету речей 

буде знижувати рівень безпеки попри на застосування неналежних методів 

захисту та людський фактор, який негативно впливає на стан безпеки [775]. 

З огляду на зазначене, забезпечення кібербезпеки, у зв’язку з 

використанням технології Інтернету речей, в ЄС є менш регламентованим ніж у 

США, що і визначає відповідну державну правову політику. 

На відміну від ЄС у КНР досить значна увага приділяється заходам з 

вдосконалення державної політики у сфері регуляції питань застосування 

технології Інтернету речей, в першу чергу на технічному рівні [819]. При цьому 

на думку деяких дослідників, враховуючи значний вплив китайських виробників 

на ринок приладів, заснованих на технології Інтернету речей, не можна 

виключити можливість цілеспрямованих дій з боку влади КНР щодо 

використання таких приладів в інтересах китайської держави [813]. Значна увага 

питанню забезпечення кібербезпеки в умовах використання технології Інтернету 

речей приділяється урядами Японії та Кореї. Зокрема, в Японії заходи з 

забезпечення такої безпеки визначаються на рівні документів державного 

стратегічного планування [891; 808]. 

Вирішенню проблем довіри до Інтернету як до відкритого середовища 

присвячено ряд міжнародних документів: Доповідь Генерального секретаря 

ООН [541], аналітичний огляд ISOC «Рамки політики для відкритого і надійного 

Інтернету» [721], Глобальний звіт ISOC «Економіка побудови довіри в Інтернеті: 

запобігання спотворенню даних» [785] і багато інших. Квінтесенція цих підходів 
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полягає в наступній думці: Інтернет потребує надійного фундаменту довіри, щоб 

повністю реалізувати його потенціал [721]. 

Разом із цим заходи реагування передбачають інформування суб’єктів 

використання приладів Інтернету речей, обмін інформацією між державними 

органами та впровадження кращих практик. Фахівці з кібербезпеки визначають 

за необхідне унормування відповідних технічних стандартів у цій сфері шляхом 

відкритої сертифікації66, хоча відкрита сертифікація не є обов’язковою і не 

вирішують багатьох організаційних і правових проблем [220, с. 52]. 

Таким чином, узагальнюючи ініціативи різних країн світу щодо правового 

врегулювання проблем в процесі розвитку, слід вказати на наступні ініціативи: 

США: прийнято рішення про розробку національної стратегії Інтернету речей 

(2016 р.); подано до Сенату законопроект «Розвиток інновацій и сприяння 

Інтернету речей» (січень 2017 р.); Велика Британія – прийнята «Цифрова 

стратегія Великої Британії 2017»; Південна Корея – прийнято «Генеральний план 

створення IoT» (2014 р.); Японія – прийнято «Стратегію зростання Японії – 

2016» (Індустрія 4.0, розвиток IoT, великих даних, робототехніки); Китай: 

розроблена та виконується державна програма розвитку Інтернету речей ($ 127,5 

млрд.) до 2020 року; заплановано перетворення 500 міст на smart city ( 2017 р.); 

ОАЕ – призначено Міністра з питань штучного інтелекту (жовтень 2017 р.) [64, 

с. 32]. 

Проведений аналіз професором Барановим О.А. [64, с. 32] тільки однієї 

бази даних (Google Scholar) наукових досліджень станом на травень 2018 року 

показував наявність вже 3 180000 робіт, які містять термін «Інтернет речі». При 

цьому темі правового регулювання присвячено було близько 349000 робіт (9,5 % 

від усієї кількості), які містять ключовий термін «legal regulation of the Internet of 

Things». Наведені показники є свідченням різкого збільшення в останні кілька 

років актуальності наукових правових досліджень, пов’язаних з тематикою 

Інтернету речей.  

Для правової науки є вкрай важливим з’ясування природи феномена 

Інтернету речей, його ролі та значення у соціальному житті людства з огляду на 
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необхідність визначення актуальності завдання щодо вирішення правових 

проблем, які пов’язані з впровадженням та використанням технологій Інтернету 

речей [64, с. 32].  

Розвиток використання технологій Інтернету речей стрімко набирає 

оберти і в Україні, що в свою чергу, потребує адекватного державно-правового 

регулювання у якості реагування на кіберзагрози, що пов’язані із застосуванням 

технології Інтернету речей в Україні. Поряд з тим, стан державного впливу 

характеризується достатньо негативним у порівнянні з рівнем небезпеки [220, 

с. 52]. 

На думку експертів [64, с. 38], існують системні бар’єри розвитку 

технологій Інтернету речей, зокрема: відсутність державної стратегії; слабке 

розуміння цінностей ІР керівниками компаній і галузей, фахівцями та 

пересічними громадянами; галузеві групи бар’єрів: політичні; освітянські та 

мотиваційні; фінансово-економічні; технікотехнологічні; забезпечення безпеки; 

конфіденційності; сумісності; стандартизації; правового регулювання.  

У межах нашого дослідження найбільший інтерес викликає правова 

тематика. Аналіз наукових джерел з дослідження правової тематики, пов’язаної 

з використанням ІР, дозволяє з’ясувати, що автори демонструють три основних 

підходи до вирішення проблем правового регулювання [64, с. 38]:  

 чинного законодавства достатньо для регулювання відносин, пов’язаних 

з ІР;  

 потрібне лише деяке вдосконалення існуючих законів;  

 необхідно створення нових правових інститутів або навіть нової галузі 

права.  

Вочевидь всі ці погляди на зміст наукового пошуку з вирішення проблем 

правового регулювання можуть мати місце, але з огляду на стан системи права 

та національного законодавства та досвіду його правозастосування, на конкретні 

обставини в предметній сфері діяльності та на особливості об’єкту 

правовідносин у випадку застосування технології ІР.  
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При визначенні проблем правового регулювання, пов’язаних з 

технологіями ІР, із врахуванням майбутньої безпрецедентної масштабності їх 

застосування, необхідно враховувати певні системні труднощі правового аналізу 

щодо побудови адекватних правових моделей регулювання нових суспільних 

відносин. Вже сьогодні реальними до сприйняття є різноманітні правові 

проблеми, що потребують вирішення. 

Зокрема, впровадження та використання технологій ІР в медицині робить 

нагально актуальними такі правові дослідження [64, с. 39]:  

 визначення принципів та змісту законодавчого регулювання надання 

послуг емедицини, зокрема, у випадку дистанційного діагностування, 

використання сенсорів та проведення інвазійних маніпуляцій в дистанційному 

режимі тощо;  

 встановлення меж та змісту юридичної відповідальності для медичного 

персоналу, операторів телекомунікацій, виробників обладнання та розробників 

програмного забезпечення;  

 встановлення правового режиму допуску на ринок медичних послуг 

діагностичних та інвазійних приладів, автономного програмного забезпечення 

для мобільних засобів, дистанційної діагностики, інвазійних засобів, що 

керуються дистанційно тощо;  

 визначення законодавчих вимог щодо прозорості інформування 

населення про всі особливості надання медичних послуг з використанням 

технологій IoT.  

У сфері телекомунікацій правові дослідження мають бути спрямовані на 

[64, с. 39-40]:  

 скасування ліцензування діяльності, лібералізацію ринку та введення 

жорстких економічних санкцій за порушення вимог законодавства;  

 значне покращення умов для конкуренції та посилення захисту прав 

споживачів;  
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 введення правового режиму Sharing при користуванні радіочастотним 

ресурсом (РЧР), визначення правових умов створення віртуальних мобільних 

операторів (MVNO);  

 законодавче введення принципу технологічної нейтральності при 

використанні РЧР;  

 введення правового режиму колективного та спільного користування 

спектром, використання білих діапазонів (White Space) РЧР, вторинного ринку 

(Spectrum trading) РЧР.  

При масштабному використанні технологій ІР та перетворенні міст 

України на розумне місто (smart city), зусилля з правових досліджень необхідно 

буде зосередити на [64, с. 40]:  

 юридичному визначенні терміну «розумне місто»;  

 прискорення адміністративних процедур прийняття рішень місцевими 

органами щодо інфраструктурних проектів;  

 визначенні правового режиму сумісного використання 

інфраструктурних об’єктів – електроенергетики, водопостачання, 

газопостачання, опалення, телекомунікацій, освітлення, відеоспостереження 

тощо в інтересах забезпечення функціонування технологій ІР;  

 визначенні юридичних вимог щодо обов’язковості застосування 

сучасних технологій ІР при новому будівництві або капітальному ремонті 

житлових та інфраструктурних об’єктів;  

 вдосконаленні муніципального законодавства в частині сприяння 

впровадженню технологій IoT;  

 законодавчих змінах щодо регулювання містобудівної діяльності, 

землекористування тощо задля створення сприятливих умов застосування 

технологій ІР.  

Використання нових технологій та засобів в умовах Інтернету речей 

потребує відповідного правового супроводження, зокрема [64, с. 40]:  
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щодо 3D принтерів: визначення правових умов для захисту права на 

інтелектуальну власність; встановлення правових вимог щодо запобігання 

незаконному перехопленню програм, які вони виконують тощо; 

щодо робомобілів: зміни до Віденської Конвенції щодо дорожнього руху; 

ліцензування допуску до експлуатації; правова регламентація перевірки системи 

автоматичного керування та програмного забезпечення; встановлення 

юридичної відповідальності за ДТП; правовий режим створення та 

функціонування дорожньої інфраструктури; регламентація керування 

використанням персональних даних тощо.  

щодо дронів: правове регулювання безпеки польотів по відношенню до 

суб’єктів і об’єктів, що знаходяться в повітрі та на землі; правовий режим 

введення оперативних обмежень руху; правовий режим надання дозволів на 

політ, на збір даних, ліцензій пілотам тощо.  

Використання зазначених технологій в юридичній сфері, зокрема, для 

smart-контрактів щодо [64, с. 40-41]:  

 інтеграції правового регулювання їх застосування в традиційну правову 

систему;  

 визначення юридичного статусу, вимог до його форми і змісту smart-

контракту;  

 встановлення юрисдикції (за наявності транскордонних транзакцій)  

визначення юридичних ризиків та обмежень використання;  

 встановлення правових механізмів нагляду, визначення відповідальності, 

зокрема, при наявності помилок в комп’ютерній програмі;  

 визначення правових вимог щодо забезпечення достовірності фіксації 

подій, які є причиною для здійснення певних дій сторін відповідно до smart-

контракту;  

 встановлення правових механізмів верифікації сторін контракту;  

 вирішення правовими засобами протиріччя між захистом персональних 

даних і відкритістю інформації по всіх транзакціях мережі блокчейнов, яка є 

базою для smartконтрактів. 
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Найблища перспектива технологічного прогресу – штучний інтелект, 

формує свою особливу групу правових проблем.  

Професор Баранов О.А., виходячи зі змісту дискусій про перспективи 

правового регулювання в умовах застосування технологій ІР і використання 

штучного інтелекту, констатує наявність трьох основних гіпотез, які визначають 

основний зміст наукових підходів до реформування правових систем, 

обумовленого використанням роботів [64, с. 41]:  

 роботи є об’єктом суспільних відносин, а значить і об’єктом 

правовідносин;  

 роботи є суб’єктом суспільних відносин, а значить можуть бути 

суб’єктами правовідносин;  

 роботи можуть бути як об’єктом, так і суб’єктом суспільних відносин, а 

значить і можуть бути як об’єктом, так і суб’єктом правовідносин.  

І дійсно, багато вчених в світі зазначають про ймовірність в недалекому 

майбутньому появи нового суб’єкта правових відносин – робота, наділеного 

штучним інтелектом. При цьому не вдасться обмежитися простою зміною 

суб’єктного складу правовідносин за рахунок додавання роботів. Необхідним 

буде вирішення цілої низки проблем правового регулювання. Перш за все це 

проблеми визначення для роботів понять, критеріїв, змісту та обсягів 

правоздатності, дієздатності і деліктоздатності, вирішення проблеми 

встановлення для роботів спеціальної або загальної правосуб’єктності і багато 

інших. Якщо робот повинен нести юридичну відповідальність за свої дії, тоді він 

повинен мати фізичну, юридичну або цифрову ідентичність, подібно людині [64, 

с. 42].  

Представлений перелік прикладів щодо можливого виникнення проблем 

правового регулювання в умовах впровадження новітніх технологій, зокрема, 

Інтернету речей, не завершений. Але зрозумілою є необхідність, при 

подальшому просуванні суспільства у напрямі розвитку технологічного 

прогресу, вирішення певної системи прикладних проблем саме засобами 

правового регулювання.  
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Надважливою умовою успіху в застосуванні технологій Інтернету речей є 

наявність максимального сприятливого його правового забезпечення, що 

передбачає проведення масштабних, системних наукових розвідок як 

теоретично-методологічного, так і практичного спрямування як у всій системі 

права, так і в окремих її галузях [64, с. 43]: 

правові дослідження необхідно проводити з урахуванням особливостей 

здійснення суспільних відносин при використанні сучасних комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій, технологій штучного інтелекту, хмарних 

обчислень, великих даних, дронів, робототехніки тощо; 

за умов використання досягнень техніки і науки, зокрема і правової, 

Інтернет речей може стати і, з великою вірогідністю, стане найбільш 

масштабним інноваційним проектом всього людства за всю історію земної 

цивілізації. 

Фахівці з кібербезпеки визначають за необхідне унормування відповідних 

технічних стандартів у цій сфері шляхом відкритої сертифікації [859], хоча 

відкрита сертифікація не є обов’язковою і не вирішує багатьох організаційних і 

правових проблем. Поряд з цим, документи стратегічного планування з питань 

забезпечення кібербезпеки, що ухвалені останнім часом в Україні, оминають 

проблематику забезпечення безпеки у сфері Інтернету речей, хоча деякі із 

визначених заходів державної політики одночасно і опосередковано стосуються 

проблематики Інтернету речей [220, с. 52]. 

Розгляд новітніх загроз у сфері кібербезпеки, зокрема, щодо впровадження 

технології Інтернету речей, доцільно здійснювати з позицій дослідження 

зарубіжного досвіду, звітів фахівців у цій сфері та на підставі відповідного 

прогнозування розвитку ситуації. За такої умови, вітчизняне законодство 

повинно також характеризуватися певним чином новаціями правового 

регулювання, розробленими фахівцями, із врахуванням кращих зразків світової 

практики.  

У контексті забезпечення кібербезпеки нова ескалація кіберзагроз, 

пов’язана з розвитком технології розподіленої обробки даних (хмарні технології, 
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grid, Distributed Ledger Technology (DLT) та блокчейн). Суто технічна специфіка 

існування зазначених технологій не створювала певний час особливих проблем 

правового характеру, так як не впливала напряму на суспільні відносини. 

Потреби відповідного нормативно-правового регулювання тривалий час не 

виникало щодо безпосередньо цієї діяльності.  

Але суттєві зміни суспільних відносин мали місце на основі стрімкого 

розвитку технології «блокчейн» та сформованих на її технологічній основі 

«криптовалют», тобто віртуальних валют, які не мають фізичного аналогу і, як 

правило, одного емітента, найвідомішою з яких на сьогодні є система 

«Біткойн» [879]. Останні пропозиції щодо розширення сфери застосування 

технології «блокчейн» на різні сфери суспільного життя – банківську справу, 

фінанси, оподаткування, державні реєстри, виборче законодавство, земельні 

відносини тощо викликає і нові соціальні та правові проблеми [220, с. 54]. 

Учений та фахівець у зазначеній сфері Р. Меллон вважає, що технології 

блокчейн усувають необхідність в звичних економічних, правових і політичних 

інститутах, які в традиційній економіці виконують роль посередників довіри, 

оскільки усувають власне необхідність довіри, замінюючи її доказами [849].  

На думку експертів, блокчейн буде застосовуватися в найрізноманітніших 

сферах, таких як: грошові перекази, мікроплатежі, розумні контракти (або смарт-

контракти), ідентифікація фізичних об’єктів і активів, державне управління, 

оборона і безпека, міжнародна діяльність тощо. В цілому, передбачається, що в 

майбутньому технології блокчейн можуть стати драйвером радикальних змін в 

широкому спектрі галузей, бізнес-моделей, соціальних і операційних 

процесів [673].  

Багато дослідників підносять трансформаційний потенціал технологій 

блокчейн не тільки в бізнесі, але в багатьох інших сферах: політичній, 

державного управління, попередження корупції, освіті та культурі, захисту прав 

громадян тощо [862]. Важливу роль в успіху цього досвіду буде відігравати 

наявність відповідного правового регулювання там, де це буде необхідно, що 
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заздалегідь нівелює можливість виникнення юридичних бар’єрів на шляху 

використання можливостей технологій блокчейн [63]. 

З цієї точки зору було зауважено Сван М. [816], що технологія блокчейн на 

диво своєчасно з’явилася для того, щоб підтримати практичну реалізацію ідеї 

децентралізації, втілення якої стало можливим завдяки широкому використанню 

Інтернеттехнологій. Децентралізована модель може бути хорошими ліками від 

багатьох бід цивілізації, обумовлених надмірною концентрацією і 

централізацією, звільняючи від «закупорки» соціальні артерії практично в будь-

яких сферах діяльності, які базуються на довірі. Таким чином, сучасні приклади 

реалізації блокчейн проектів підтверджують принципову можливість 

технологічного забезпечення доступності, достовірності та своєчасності 

інформації про сумлінне та чесне здійснення будь-якої конкретної транзакції між 

будь-якими суб’єктами, що входять в деяку обмежену корпорацію. Однак, 

необхідно відзначити, що належить виконати ще багато технічної, соціальної і 

юридичної роботи протягом багатьох років для того, щоб ці технології були 

швидкодіючими, економічними і надійними в широкому використанні в різних 

сегментах людської діяльності [63]. 

У частині вирішення проблеми формування правового забезпечення 

широкого застосування технологій блокчейн, професор Баранов О.А. сформував 

наступні завдання, що стоять перед правовою наукою:  

систему правового регулювання застосування технологій блокчейн 

доцільно розробляти в парадигмі максимальної інтеграції в традиційну 

національну правову систему; 

для низки публічних додатків технологій блокчейн задля зниження ризиків 

необхідно визначення юридичного статусу мережі блокчейн, її реєстру і записів 

транзакцій, формування правових вимог до їх форми і змісту; 

визначення юрисдикції реєстру мережі блокчейн, в тому числі, при 

наявності транскордонних транзакцій; 

дослідження особливостей правовідносин, пов’язаних з технологіями 

блокчейн, юридичних прав, обов’язків і відповідальності сторін; 
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дослідження проблеми визначення юридичних ризиків та обмежень 

використання технологій блокчейн в різних сферах застосування; 

формування правових механізмів нагляду, встановлення відповідальності 

за порушення прав суб’єктів мережі блокчейн і відшкодування завданих збитків 

або при наявності помилок в комп’ютерній програмі; 

вирішення правовими засобами проблеми наявності неповної 

спостережливості з боку суб’єктів мережі блокчейн всіх прихованих дій 

програмного забезпечення, що реалізує ту чи іншу функцію технології блокчейн, 

що може привести до небажаного збитку; 

розробка правових механізмів верифікації суб’єктів мережі блокчейн (в 

разі необхідності), які здійснюють транзакцію, на момент її здійснення; 

вирішення протиріччя між законодавчими вимогами обмеження доступу 

до персональних даних та іншої чутливої інформації суб’єктів мережі блокчейн, 

яка може міститися в реєстрі цієї мережі, і відкритістю інформації для всіх 

суб’єктів по всіх транзакціях та їх зберіганням в кожному вузлі мережі блокчейн; 

установити правову регламентацію забезпечення, перевірки і сертифікації 

(при необхідності) кібербезпеки як програмного забезпечення, що підтримує 

функціонування мережі блокчейн, так і програмно-апаратних платформ, на яких 

розміщується це програмне забезпечення; 

розробка пропозицій щодо процесуальних особливостей розгляду у суді 

суперечок, пов’язаних з мережами блокчейн.  

Загалом використання «блокчейн» та інших технологій розподіленої 

обробки даних саме для ведення державних реєстрів та у діяльності державних 

органів визнана перспективною фахівцями з державного стратегічного 

планування провідних країн світу [225]. Головним позитивним фактором є 

стійкість системи щодо несанкціонованого втручання та зміни інформації, яка 

зберігається у реєстрі, а також економія коштів порівняно зі зберіганням 

інформації на паперових носіях та із застосуванням традиційних технологій 

зберігання даних на машинних носіях інформації. 
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У сучасних українських реаліях значна популярність у суспільстві ідеї 

застосування технології «блокчейн» для державних реєстрів зумовлена 

насамперед загальною недовірою до діяльності державних органів, які повинні 

вести такі реєстри, захищати права власників та зберігати інформацію у 

незмінному стані. 

Переваги та недоліки технологій блокчейн спровокували широке 

впровадження різних систем криптовалют, що базуються на використанні цих 

технологій. У звязку з цим, дяльність аналітичних груп в різних країнах 

зосереджувалась насамперед на дослідженні сутності відносин, що виникали у 

зв’язку із застосуванням криптовалют, враховуючи рівень потенційної небезпеки 

від таких технологій. І початково небезпеку вбачали з точки зору забезпечення 

фінансової безпеки держави, впливу на фінансовий та валютний ринки та 

протидії фінансовим правопорушенням й відмиванню коштів. Основні 

аналітичні звіти, що були підготовлені різноманітними науково-дослідними та 

аналітичними установами стосувались насамперед економічних питань – від 

глобального впливу на стан світової економіки до питань кримінальної (тіньової) 

економіки та ухилення від сплати податків [220, с. 57-58]. 

Водночас обраний для технології метод криптозахисту зумовлює 

збереження інформації одночасно у всіх учасників системи, при цьому жоден з 

них не контролює ані усієї інформації, ані якоїсь критично важливої частини. 

Таке розуміння сутності нової технології є достатньо важливим для сучасного 

розуміння правового регулювання суспільних відносин в цій сфері, та розуміння 

сутності новітніх кіберзагроз.  

Необхідно зазначити, що незважаючи на сутність криптовалюти, в основі 

існування якої знаходиться безпека, яку забезпечують методи захисту, 

побудовані на криптографії, різного роду атаки на систему є постійними. В 

основному, звичайно, кібератаки здійснюються для викрадання криптовалют. 

Такі атаки бувають і успішними у випадках, коли об’єктом є не уся система або 

її частина під час функціонування, а конкретний визначений користувач, що 

«зберігає криптовалюту» (яка так би мовити «існує» тільки у віртуальному 
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вигляді) на власних носіях інформації. Іншою метою атак є намагання 

встановити контроль над емісією криптовалют одним користувачем (або групою, 

що об’єднана змовою). Зазначені випадки мали місце шляхом змови великих 

груп, які займаються здобуванням «біткойну», але успішними не були завдяки 

закладеним в алгоритм системи запобіжникам [220, с. 58-59]. На цей час питання 

картельного управління системою з боку осіб, що здійснюють вплив на систему 

через недержавний орган (Bitcoin Foundation) залишається відкритим з часу 

кримінального переслідування Ч.Шрема в США [730; 844]. 

У різних країнах по різному підходять до правового регулювання обігу 

криптовалют. В США досить неоднозначне трактування правового статусу 

цифрових валют. У 2013 році Казначейство США класифікувало біткоїн як 

віртуальну валюту. Проте вже у 2014 році Служба внутрішніх доходів США, яка 

займається питаннями оподаткування, почала визначати біткоїн як майно. У 

вересні 2015 року Американська державна комісія щодо біржових ф’ючерсів 

вперше прирівняла біткоїни до біржових товарів [856] та з часом почала видавати 

дозволи на торгівлю біткоїном на біржах. А торгівля криптовалютую на 

брокерських майданчиках, які сконструйовані на блокчейн технології, 

прирівняли до іншої брокерської діяльності, як то торгівля дорогоцінними 

металами чи акціями, що є безумовно позитивним сигналом для подальшої 

інтеграції блокчейну. [329]  

У то й же час, Комітет з фінансових послуг Конгресу США є досить 

критичним до криптовалют та вважає їх «неефективною формою грошей», яка 

може використовуватися тільки терористами. Більшість фахівців банківської 

діяльності США відносяться із недовірою й інколи навіть й з опаскою до 

блокчейну, адже за їх думкою данна технологія може порушити цілісність й 

стабільність ринку. А Федеральна комісія з регулювання торгівлі та Бюро 

фінансового захисту споживачів, застосовують примусові заходи і видають 

регулярні попередження споживачам у відношенні ризиків, пов’язаних із 

біткоїнами й віртуальними валютами в цілому [786].  
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У 2013 році суддя Окружного суду Східного округу Техасу прийняв 

рішення (Memorandum Opinion), в якому по суті визнав біткоїни валютою і 

застосував до операцій з криптовалютою фінансове законодавство [884]. А у 

вересні 2016 року суддя Окружного суду Південного округу Нью–Йорка Елісон 

Дж. Натан у рішенні в кримінальній справі щодо відмивання коштів за 

допомогою неліцензованої біткоїн-біржі постановив, що дану криптовалюту 

можна класифікувати як гроші [883].  

Щоправда на рівні штатів судді мають різні підходи до вирішення справ. 

У 2013 році суддя Окружного суду Східного округу Техасу прийняв рішення 

(Memorandum Opinion), в якому по суті визнав біткоіни валютою і застосував до 

операцій з криптовалютою фінансове законодавство. [884] А суддя Окружного 

суду Південного округу Нью-Йорка Елісон Нейтан в судовому провадженні 

щодо використання та передачі неліцензованої криптовалюти визнав, що 

біткоїни є грошима. У той же час, суддя Окружного суду Майамі, навпаки, 

ухвалив, що біткоіни не є валютою, і це привело до зняття звинувачень у справі 

щодо відмивання коштів [731].  

На рівні уряду США технологія блокчейну дуже детально вивчається задля 

подальшого застосування. Одним із провідних регуляторів, який вивчає й 

поступово використовує на практиці блокчейн є КТБТ - Комісія з термінової 

біржевої торгівлі США. На думку спеціалістів Кабінету технічної підтримки 

КТБТ основна проблема занадно повільної інтеграції технології блокчейн 

полягає у відсутності єдиних стандартів щодо регулювання блокчейн проектів, 

саме тому на данний момент цей процес відбувається поступово [326].  

Відносини, пов’язані з криптовалютою, регулюються не тільки 

федеральним правом, але і законодавством штатів. Криптовалютна діяльність 

підлягає ліцензуванню, якщо така вимога встановлена безпосередньо штатом. 

Спеціальне ліцензування встановлено, наприклад, в штатах Нью-Йорк і 

Вашингтон [326].  

Одним із факторів сповільнення інтеграції технології блокчейн є діяльність 

Мережі із розслідування фінансових злочинів (Financial Crimes Enforcement 
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Network; далі – FinCEN), яка на федеральному рівні має відповідні компетенції 

по регулюванню криптовалютної діяльності.  

FinCEN зазначає, що використання віртуальної валюти дає анонімність 

злоцинцям, які можут безнаказанно проводити злочинну дільність й отримувати 

грошові перекази, які дуже складно відслідити. [329] Ще в березні 2013 року цей 

регулятор опублікував керівництво, в якому визначив компанії, що підлягають 

реєстрації в якості операторів з переказу грошових коштів (Money Transmitters). 

До них відносяться компанії, які надають послуги з перекладу, продажу або 

обміну криптовалют, у зв’язку з чим таким компаніям необхідно дотримуватися 

законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, отриманих незаконним 

шляхом. У 2014 році було також опубліковано два додаткових керівництва, в 

яких були названі кріптовалютні компанії, які не підлягають реєстрації. Серед 

них були вказані фірми, що займаються майнінгом криптовалют і розробкою 

відповідного програмного забезпечення. Компанії, зареєстровані як оператори з 

переказу грошових коштів, зобов’язані виконувати законодавство в сфері 

протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (Anti–Money 

Laundering; далі – AML), і дотримуватися політику «Знай свого клієнта» (Know 

Your Customer; далі – KYC). [329]  

Питання оподаткування відносяться до компетенції Служби внутрішніх 

доходів США (Internal Revenue Service – Податкова служба США; далі – IRS). У 

березні 2014 року IRS опублікувала керівництво, в якому визначила 

криптовалюта як власність (property), операції з якою, в тому числі майнінг, 

повинні обкладатися податками. Згідно з цим Керівництвом: 1. Заробітні плати, 

що виплачуються працівникам у криптовалюті, є об’єктами федерального 

прибуткового податку (Federal Income Tax Withholding) і податків на заробітну 

плату (Payroll Taxes). 2. Платежі за послуги контрагента за цивільно-правовим 

договором у криптовалюті також оподатковуються. 3. Характер прибутку або 

збитків від продажу або обміну криптовалюти залежить від того, чи є вона 

основним активом платника податків. 4. Інформація про платежі у криптовалюті 

повинні подаватися до відповідних органів, а доходи, отримані фізичною особою 
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у криптовалюті, і інші об’єкти оподаткування повинні бути задекларовані в 

доларах. [871]  

В кінці грудня 2017 року президент Дональд Трамп підписав новий закон, 

згідно з яким всі угоди з криптовалютою будуть обкладатися податком. До 

підписання зазначеного вище документа, з усіма угодами з обміну криптовалюта 

розцінювалися як «обмін подібних активів» відповідно до статті (секції) тисячі 

тридцять одна Податкового кодексу США (Internal Revenue Code; далі – IRC), що 

дозволяло інвесторам і трейдерам уникати сплати податків з криптовалютних 

операцій. [682]  

Характеризуючи правове регулювання використання криптовалют у 

Європейському Союзі, перш за все, потрібно зазначити намагання регулюючих 

органів забезпечити збереження персональних даних, що перебуває у 

невідривному зв’язку з блокчейн-компаніями. Зокрема, йдеться про General Data 

Protection Regulation (GDPR) – Європейський Загальний Регламент Захисту 

Даних. GDPR почав діяти в Євросоюзі 25 травня 2018 року. Документ регулює 

збір і використання персональних даних в Європейському Союзі і як для всіх 

інших суб’єктів відносин, так і для блокчейн-компаній встановлює вимоги за 

якими вони теж повинні рахуватися із захистом персональних даних, так як 

збирають і використовують контактні і документальні дані інвесторів, 

користувачів та інших зацікавлених осіб [326].  

Таким чином, у розвинених країнах світу достатньо поширеними є системи 

на основі сучасних технологій розподіленого реєстру, хоча правове регулювання 

суттєво відстає від розвитку технологій. Кім того, розроблені нормативно-

правові акти США та країнами ЄС не мають однозначності у правовому 

регулюванні блокчейну, так само як і немає єдиних міжнародних стандартів. У 

свою чергу, суди по-різному розуміють правовий статус віртуальних валют, 

вважаючи їх або товарами, або валютами, або цінними паперами. Крім того, 

враховуючи, що блокчейн ще проходить етап свого становлення і правове 

регулювання діяльності блокчейн-компаній у майбутньому обов’язково 

зміниться, основні акценти їх правової регламентації зосереджуються на 
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дотриманні загальних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та захисту 

персональних даних 

Поширення криптовалт має місце і в Україні. Осінню 2017 року в Україні 

уперше укладено смарт-контракт, предметом якого була купівля нерухомості, 

оплата здійснювалась криптовалютою – Etherеum на суму $60000. Україна 

входить в десятку світових країн за рейтингом користування біткойн-гаманцями. 

При тому ж, Україна посіла 4-те місце за кількістю відвідування сайту 

Blockchain.info [349].  

Загалом, у світі криптовалюту приймають чимало міжнародних компанії, 

зокрема: «Alza», «Dell Microsoft», «Virgin Galactic», «Apple’s App Store», 

«Helen’s Pizza», «PizzaForCoins.com», «Whole Foods», «Tesla». Щодо України, то 

тут список значно вужчий, але усе ж є присутній. Оплату за товари чи послуги 

криптовалютою приймають: «Ukrainian iPhone Service», «ПриватБанк», «Еко-

лавка», кав’ярня «KavaLike», поодинокі навчальні курси, деякі ресторани та кафе 

в містах Одеси і Києва, сервіси виставок та білетів на цирк чи кіно [269]. 

Попри зазначене, компанії в Україні, які здійснюють криптовалютну 

діяльність офіційно не зареєстровані, а не прогнозовані дії органів державної 

влади та контрагентів у відносинах із суб’єктом ринку криптовалюти створюють 

перепони у криптовалютній діяльності. І це тому, що правове регулювання 

відсутнє, правовий статус криптовалюти в Україні, операцій з нею та 

оподаткування не визначені. Як результат, це ризики визнання даної діяльності 

незаконною, реальні проблеми із банківським обслуговуванням, невизнання 

смарт-контрактів тощо. 

У 2017 році в Україні було зареєстровано законопроект «Про обіг 

криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017 р.) [542], який у 2019 

році було відкликано разом з іншим законопроектом «Про стимулювання ринку 

криптовалют та їх похідних в Україні» [543], та який містив низку недоліків, 

зокрема, криптовалюту визначено не платіжним засобом, а товаром: програмним 

кодом (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може 

виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі 
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блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних 

(програмного коду).  

У свою чергу, існує дещо відмінна думка наковців. Зокрема, на думку, –

Молчанової Е. та Солодковського Ю., криптовалюта – це цифрова фідуціарна 

валюта, де плаваючий вільний режим є підставною для встановлення валютного 

курсу, як наслідком попиту та пропозиції на валютному ринку із повною 

відсутністю контролю із боку центробанків [418, с. 61]. Лубенець І. розглядає 

криптовалюту як один із видів цифрової валюти, заснованого на складних 

обчисленнях певної функції, котру з легкістю, можливо, провірити зворотною 

математичною дією, в основі емісії котрої лежить принцип доказу здійснення 

роботи «Proof-of-work» [381]. 

CryptoCoins News визначає криптовалюту як засіб обміну, як і звичайну 

валюту, але призначену задля обмінювання цифровою інформацією, що стає 

можливим завдячуючи деяким принципам криптографії (використовується, щоб 

забезпечити операції і контроль створення нових монет) [788]. 

У свою чергу, незалежний експертно-аналітичний центр Better Regulation 

Delivery Office зазначає що, відповідно до чинного цивільного та господарського 

законодавства, криптовалюти є майном, до податкового – товаром 

(нематеріальним активом). При цьому на криптовалюти виникає право власності, 

і вони можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої 

[559]. 

Нормативно-правова база в Україні все ж таки формує офіційну позицію 

щодо факту існування криптовалюти як певного об’єкта права та фінансового 

інструмента, що регламентується в межах підзаконних нормативно-правових 

актів. Перш за все, це лист Національного банку України від 08.12.2014 р. № 29-

208/72889 [700].  

У зазначеному листі НБУ пояснює, що відповідно до визначення, 

наведеного у ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 

«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі - 

Декрет) [533], іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93
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казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним 

засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або 

такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які 

перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і 

міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на 

рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами 

України. 

Вараховуючи, що випуск віртуальної валюти Bitcoin не має будь-якого 

забезпечення та юридично зобов’язаних за нею осіб, не контролюється 

державними органами влади жодної із країн, зазначається, що Bitcoin є грошовим 

сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості. 

Додатково також зазначено, що діяльність з купівлі-продажу Bitcoin за 

долари США або іншу іноземну валюту має ознаки функціонування так званих 

«фінансових пірамід» та може свідчити про потенційну залученість у здійсненні 

сумнівних операцій відповідно до законодавства про протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму [700]. 

Поряд з цим, наприкінці 2017 року НБУ переглянув свій підхід до 

визначення криптовалют, а вищезазначений Лист (№ 29-208/72889) втратив 

актуальність на підставі Листа НБУ №40-0006/16290 від 22.03.2018 року.  

У цьому ж напрямі щодо регулювання операцій з криптовалютою 25 

жовтня 2018 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

оприлюднило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів» [536], у 

якому передбачено, що: 

буде визначено поняття «віртуальна валюта», майнінг, ICO/ITO, смарт-

контракт; 

віртуальні валюти буде визнано нематеріальним активом; 

криптобіржі стануть суб’єктами первинного фінансового моніторингу; 
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у два етапи буде імплементовано норми Директиви 2018/843/ЄС (п’ятої 

Директиви щодо протидії відмиванню коштів). 

 Зокрема, у проекті Концепції передбачено достатньо прогресивне 

значення термінів: 

віртуальна валюта – цифрове представлення вартості, яке не випущене чи 

гарантоване центральним банком або державним органом, не обов’язково 

прив’язане до законодавчо закріпленої валюти та не має юридичного статусу 

валюти чи грошей, але приймається фізичними або юридичними особами як 

засіб обміну, і яке може передаватися, зберігатися та торгуватися в електронному 

вигляді; 

віртуальні активи – будь-які записи в рамках розподіленого реєстру записів 

у формі даних, використання яких, як очікується, приведе до отримання 

економічних вигід у майбутньому. 

На нашу думку, питання правового регулювання суспільних відносин, які 

виникають у ході обігу криптовалют, мають розглядатися у контексті 

забезпечення кібербезпеки. У правовій регламентації обігу криптовалют 

реалізується функція держави, яка зумовлена потребами національної безпеки. 

Невідворотність поширення криптовалют є очевидною, а відсутність правового 

регулювання її обігу послаблює систему національної безпеки. Крім того, 

застосування технології «блокчейн» в усіх напрямах життєдіяльності є 

ефективним механізмов забезпечення кібербезпеки. 

Таким чином, правове регулювання упровадження та використання 

новітніх технологій на основі розподіленої обробки даних (блокчейн) має 

враховувати її подвійну функцію: поперше зазначені новітні технології, з однієї 

сторони, є об’єктом кібератак у зв’язку із надзвичайним поширенням її 

технологічних продуків, зокрема, Інтернет речей, криптовалют тощо, поряд з 

цим, з іншої сторони, зазначена технологія виводить на більш високий рівень 

захист інформації від незаконного втручання у кіберпросторі, а тому є також 

інструментом підвищення кібербезпеки.  
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Зазначене потребує врахування та вирішення низки проблем насамперед 

правового та безпекового характеру, зокрема: 

правове регулювання щодо забезпечення кібербезпеки насамперед має 

базуватися на загальній безпеці суспільства, з ключовим акцентом на правових 

нормах, що превентивно забороняють деструктивні технології,  

запровадження та стимулювання перспективних досліджень у галузі 

правової науки, прогнозування щодо стану правового регулювання суспільних 

відносин, пошук можливих шляхів вирчшення зпрогнозованих проблем, 

враховуючи неочевидність деструктивності і можливих помилок в оцінці 

сутності та наслідків нових технологій;  

відповідальність держави за функціонування систем на основі новітніх 

технологій із врахуванням того, що ніхто не може контролювати у цілому 

зазначені систем;  

стимулювання та економічна підтримка функціонування систем на основі 

новітніх технологій; обгрунтоване надання різноманітних преференцій розвитку 

інноваційної діяльності та відхід від декларативного характеру провадження 

державної політики у цьому напрямі; 

за умови упровадження новітніх технологій, характерною тенденцією 

кіберзагроз є їх постійна модифікація та інтенсифікація; 

захист інформації від втрати і спотворення та забезпечення довготривалого 

зберігання у відкритому для користування стані; 

необхідність значного оновлення законодавства і вирішення низки 

правових проблем. 

 

 

4.2. Сучасні світові тенденції розвитку адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення кібербезпеки 

 

В епоху глобалізації суспільства забезпечення кібербезпеки набуло 

назвичайного резонансу, а вирішення пов’язаних з цим процесом проблем 
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перейшло і у площину міжнародного права. Охорона суспільних правовідносин, 

інтересів людини, суспільства та держави в сфері кіберпростору є пріоритетним 

питанням системи національної безпеки. З-поміж іншого, адміністративно-

правове регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки займає особливе місце 

в умовах міжнародної інтеграції, злиття у кіберпросторі та неврегульованості 

нових сучасних суспільних відносин. 

Розкриваючи засади правового регулювання у сфері забезпечення 

кібербезпеки, Орлов О.В. та Онищенко Ю.М. акцентують увагу на тому, що 

враховуючи зарубіжний досвід, орієнтація тільки на технічні засоби 

забезпечення кібербезпеки в умовах інформатизації суспільства, у тому числі 

профілактики боротьби з кіберзлочинами, не досягла значних успіхів [456]. 

Зазначене також мотивувало процеси щодо удосконалення адміністративно-

правового регулювання забезпечення кібербезпеки в розвинених країнах світу. 

Одними з перших країн, що започаткували формування національної 

політики у сфері забезпечення кібербезпеки були США та Японія, а вже потім й 

інші розвинені країни світу. Зрозуміло, що із врахуванням особливостей 

національних правових систем, низки історичних, культурних, правових та 

економічних чинників, вибір напрямів державної політики суттєво відрізнявся.  

Певною мірою, швидкі темпи становлення інформаційного законодавства 

в США були можливі завдяки системі загального права, яка дозволила реагувати 

на появу нових суспільних відносин, що виникали у зв’язку з інтенсифікацією 

інформаційних процесів в усіх сферах життя людини, суспільства і держави [266, 

с. 329-330] США пріоритети зосереджували на технологічних напрямах, у той 

час як європейський вибір зорієнтований на соціальних цінностях. Європейські 

країни одночасно з розробкою національних заходів державної політики щодо 

розбудови безпечного суспільства у кіберпросторі, упроваджували спільні 

директиви ЄС щодо забезпечення кібербезпеки.  

Процес формування системи правового регулювання у сфері забезпечення 

кібербезпеки розвивався завдяки розробці та затвердженню нормативно-

правових документів у вигляді концепцій, норми яких забезпечували цілісність 
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механізмів адміністративно-правового та організаційного забезпечення 

кібербезпеки та державної політики в даній сфері. Так на сьогоднішній день 

Стратегії забезпечення кібербезпеки було розроблено багатьма провідними 

країнами, зокрема: США, Франція, Німеччина, Голландія, Велика Британія, 

Естонія, Фінляндія, Словаччина, Чехія, Литва, Люксембург, Індія, Австралія, 

Нова Зеландія, Колумбія, Канада, Японія. У процесі завершення розробки 

відповідних нормативно-правових актів в сфері забезпечення кібербезпеки 

знаходяться деякі країни Євросоюзу [712]. 

Правове регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки є складовою 

системи права окремої держави, а отже обумовлено особливостями такої 

системи і традиціями нормотворчості. 

Щодо специфіки розбудови національних систем фахівці певним чином 

виділяють сукупність історичних чинників, політичного і економічного 

розвитку, фінансових і матеріальних ресурсів, що впливають в цілому на 

розбудову інформаційного суспільства та забезпечення кібербезпеки, зокрема 

[266, с. 329]: 

геополітичне становище – вибір моделі правового регулювання питань 

інформаційної та кібербезпеки значною мірою залежить від зовнішньо 

політичних пріоритетів держави;  

макроекономічна ситуація – умовою належного ступеня інформаційної та 

кібербезпеки людини, суспільства і держави є розбудова надійної 

інфраструктури, існування якої, в свою чергу, є основою для подальшого 

розвитку; 

особливості ідеології та національної культури – найбільш яскравим 

прикладом є держави з комуністичною ідеологією та тотальним контролем за 

інформаційним простором з боку держави на відміну від демократичних країнах 

з різними традиціями державотворення де віддається перевага різним аспектам 

інформаційної та кібербезпеки;  
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специфіка правової системи – чи вона сприяє і забезпечує, чи навпаки 

гальмує становлення інформаційного суспільства, дотримання прав і свобод 

людини, захист національних інтересів держави у кіберсфері. 

Серед країн заходу Велика Британія одна з перших, яка у 1990 р. прийняла 

Закон «Про неправомірне використання комп’ютерних технологій», (Computer 

Misuse Act), норми якого було безпосередньо спрямовано на забезпечення 

кібербезпеки. Однак, можливості застосування зазначеного нормативно-

правового акту в кіберсфері було серйозно обмежено. У зв’язку із чим у 2006 р. 

було прийнято Закон Великої Британії «Про поліцію та юстиції», норми якого 

направлено на регулювання широкого кола проблем в сфері забезпечення 

кібербезпеки. Крім того, закон містить поправки до попереднього закону, 

зокрема було значно збільшено терміни тюремного ув’язнення за 

правопорушення у сфері кіберпростору [208, с. 146]. 

Розробники Німецької Стратегії забезпечення кібербезпеки наполягають 

на тому, що забезпечення та організація кібербезпеки повинні базуватися на 

комплексному підході, що дозволяє розробляти практичні кроки [755]. Однак, на 

думку деяких вітчизняних фахівців, така прагматична точка зору не надає 

достатніх методологічних підстав для проектування та оцінки систем, що 

забезпечують кібербезпеку [68, с. 135], про що побічно свідчить зміст десяти 

стратегічних напрямів у Стратегії забезпечення кібербезпеки, оголошених 

федеральним урядом Німеччини [755]. 

Європейська практика адміністративно-правового регулювання у сфері 

забезпечення кібербезпеки акцентує увагу на тому, що безконтрольне 

використання можливостей кіберпростору надає можливість різним 

деструктивним силам поширювати кіберзагрози та небезпеки. А найбільше 

обмеження щодо ефективності національного законодавства у сфері 

забезпечення кібербезпеки полягає у неспроможності протидіяти у 

кіберпросторі.  

Для вирішення цієї проблеми було розроблено Європейську конвенцію про 

кіберзлочинність, прийняту Комітетом міністрів Ради Європи у 
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23 листопада 2001 р. Конвенцію підписали 46 країн, у т.ч. 38 країн – держав Ради 

ЄС, а також Канада, Японія, Південна Африканська республіка і США; 

ратифіковано 24 країнами, у т.ч. й Україна [780]. У число країн, що не підписали 

конвенцію, увійшли Китай, кілька латиноамериканських держав і Росія. 

Нормами зазначеної конвенції охоплено широке коло питань, зокрема різні 

аспекти кіберзагроз та кіберзлочинності (незаконний доступ до комп’ютерних 

систем та перехоплення даних, вплив на дані, на роботу системи, протизаконне 

використання пристроїв, підроблення та шахрайство з використанням 

комп’ютерних технологій, правопорушення, пов’язані з дитячою порнографією 

і тероризмом).  

При підготовці Конвенції про кіберзлочинність переслідувалася мета 

формування загальної правоохоронної системи для забезпечення кібербезпеки та 

створення умов для обміну інформацією між усіма країнами, що підписали 

конвенцію. Нормами Конвенції про кіберзлочинність також обумовлено загальні 

для всіх Інтернет-провайдерів правила зберігання особистої інформації клієнтів 

на випадок, якщо подібні відомості будуть затребувані при розслідуванні 

кіберзлочинів [328].  

Повертаючись до формування системи правового регулювання у сфері 

забезпечення кібербезпеки в США, варто зазначити, що в її основі використання 

сучасних інформаційних технологій для прискорення економічного розвитку із 

врахуванням питань кібербезпеки як складової національної безпеки. 

Важливим етапом розвитку інформаційного суспільства в США стало 

прийняття в 1966 р. Акту про свободу інформації та у 1976 р. Акту про 

висвітлення діяльності уряду. Ці документи, стали основою для реалізації прав 

громадян на доступ до інформації. У 1974 році був прийнятий Акт про охорону 

персональних даних, що визначав категорію «право на приватність» як особисте 

і фундаментальне право, яке охороняється Конституцією США. Також було 

встановлено заборону на збір і збереження інформації про те, як індивід здійснює 

свої права, передбачені першою поправкою до конституції (свободу слова і 

друку, свободу віросповідання, свободу зборів і подачі петицій), за винятком 
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випадків, коли це прямо передбачено законом або дозволене самим індивідом, 

або коли це має безпосереднє відношення до правоохоронної діяльності. У 1986 

році було прийнято Акт про комп’ютерну безпеку (Computer Security Act), яким 

визначено значимість безпеки інформаційних систем для всього суспільства. 

Створено Національний інститут стандартів і технологій, на який покладались 

обов’язки щодо моніторингу можливих загроз, та напрацювання шляхів захисту, 

як у державних інформаційних системах, так і в приватному секторі [266, с. 331]. 

Характерною ознакою американської моделі адміністративно-правового 

забезпечення у сфері кібербезпеки є пріоритет національних інтересів при 

вирішенні питань безпеки інформації (у тому числі і приватної). Акт про 

компютерну безпеку декларує, що вимоги державних органів щодо забезпечення 

необхідного рівня захисту інформації можуть бути поширені на будь-яку 

«важливу інформацію». При цьому встановлено, що «важливою» є така 

інформація, «втрата якої, неправильне використання, несанкціонована зміна якої 

чи доступ до якої можуть призвести до небажаних впливів на національні 

інтереси». Крім того, в США законодавчо закріплено така категорія як 

«несекретна інформація, важлива з точки зору національної безпеки». До цієї 

категорії віднесено практично всю несекретну інформацію урядових відомств, а 

також велику частину даних, які циркулюють чи обробляються в інформаційно-

телекомунікаційних системах приватних фірм і корпорацій, що працюють за 

урядовими замовленнями [266, с. 333-334]. 

У період становлення національної системи в США ключовим принципом 

залишалося мінімальне втручання держави в сферу розвитку інформаційних 

технологій. Поряд з тим, вже починаючи з 90-х років минулого сторіччя 

охороною кіберсфери всебільше почали займатися органи безпеки та оборони 

США, що проявлялося і в закріпленні адміністративно-правових норм у 

законодавстві, зокрема, в межах реалізації концепції «Інформаційного 

протиборства» [174], яка в 1996 році була закріплена нормативно як польовий 

статут армії США «Інформаційні операції». 
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З-поміж іншого, сучасна система адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки на національному рівні розпочалася з директиви адміністрації 

Президента Білла Клінтона – «Presidential Decision Directive 63» (PDD 63) [449], 

1998 року щодо захисту критично важливої інфраструктури. У подальшому, у 

2000 році було розроблено та затверджено «Загальнонаціональний план захисту 

інформаційних систем» [613], який визначив основні напрями діяльності 

американського суспільства у сфері забезпечення інформаційної та 

кібербезпеки. 

Принципові зміни мали місце після подій 11 вересня 2001 року в США. 

Після терористичного акту відповідним Актом про посилення повноважень 

спецслужб [419] несанкціоноване проникнення в державні комп’ютерні мережі з 

метою отримання вигоди чи нанесення шкоди було визначено однією з форм 

тероризму. 

У результаті цих же подій іншим Актом про патріотизм (USA Patriotic Act) 

було розширено повноваження поліції та федеральних агентств щодо безпеки. 

Нормою цього ж Акту було визначено поняття критичної інфраструктури як 

«сукупність фізичних чи віртуальних систем і засобів, важливих для США в 

такій мірі, що їхній вихід з ладу чи знищення можуть призвести до згубних 

наслідків в галузі оборони, економіки, охорони здоров’я і безпеки нації» [885]. 

Наслідки теракту мали місце і у наступному році. У зв’язку з прийняттям 

Акту про внутрішню безпеку (Homelend Security Act) [726], яким було змінено 

систему національної безпеки США і утворено Міністерство внутрішньої 

безпеки (Department of the Homeland Security), якому підпорядковувались всі 

урядові структури безпеки. Також було створено мережеву гвардію (NET Guard) 

для захисту від терористичних атак на інформаційні ресурси і мережі 

зв’язку [437]. У свою чергу, Актом про підвищення кібербезпеки (Cyber Security 

Enhancement Act) [437] 2002 року було посилено відповідальність за злочини у 

сфері високих технологій, а також визначено нові заходи кібербезпеки об’єктів 

критичної інфраструктури. 
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Національна система безпеки, зокрема, і щодо кібербезпеки формувалась 

також і нормами інших нормативно-правових актів: Національною стратегією 

боротьби з тероризмом (The National Strategy for Combating Terrorism) [872], 

Національною стратегією фізичного захисту критичної інфраструктури (The 

National Strategy for The Physical Protection of Critical Infrastructures and Key 

Assets) [873] та Національною стратегією безпеки кіберпростору (The National 

Strategy to Secure Cyberspace) [874], якими першим з п’яти пріоритетів в США по 

забезпеченню інформаційної безпеки було визначено забезпечення 

кібербезпеки, у зв’язку з чим було створено Єдину національну систему 

реагування на кібернапади (National Cyberspace Security Response System) [437]. 

У подальшому набули розвитку: комплексна система заходів по 

зменшенню загроз інформаційної безпеки; забезпечення підготовки спеціалістів 

у сфері комп’ютерної безпеки та відповідального відношення всього населення 

до питань захисту інформації; забезпечення захисту інформаційних систем, які 

мають відношення до державних органів; розвиток різних форм співпраці у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки [439]. 

Подальша політика США у сфері забезпечення кібербезпеки визначалася 

наступними принципами [597, с. 24-25]:  

підтримка досліджень і розробок у галузі інформації і комунікації; 

вплив на їхнє спрямування та заохочення до поширення технічних знань і 

можливостей в економіці;  

сприяння обміну технологіями між лабораторіями та фірмами, 

запровадження нововведень на ринках;  

побудова та вдосконалення інформаційної інфраструктури, контроль за її 

діяльністю, побудова глобальних систем комунікації і дослідження впливу 

систем на міжнародні, національні та приватні пріоритети;  

збереження порушеної новими технологіями рівноваги між чотирма 

основними інформаційними цінностями: конфіденційність інформації, 

інформація як суспільне благо, інформація як товар, інформація як невіддільний 
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компонент існування держави (необхідне відновлення цієї рівноваги і 

встановлення нових засобів контролю для нових інформаційних відносин);  

недоторканність приватного життя, конфіденційність інформації 

приватного характеру на різних рівнях і в різних сферах державного управління 

та в приватному секторі; 

творення урядової політики в галузі інформації і комунікації. 

Кібербезпекові спеціальні законодавчі акти США приймалися, починаючи 

з 2009 року. Зокрема, Актом про кібербезпеку (The Cybersecurity Act) 2009 року, 

було передбачено повноваження Президента США відключати доступ до мережі 

Інтернет на всій території США у надзвичайних випадках загроз національній 

безпеці [867]. Президент США Б. Обама виклав погляди на проблему 

кібербезпеки та визначив цифрову інфраструктуру США «стратегічною 

національною цінністю», а захист цієї інфраструктури – національним 

пріоритетом [836]. 

На початку березня 2010 року Президентом США була затверджена 

чергова «Ініціатива зі всеосяжної національної кібербезпеки» Ради національної 

безпеки США у складі розділу Воєнної доктрини США, що стосується 

кібероборони. Документом передбачено створення єдиної федеральної мережі, 

пов’язаної захищеними каналами зв’язку, а також об’єднання всіх центрів 

оперативного реагування на кіберзлочини з метою підвищення ефективності їх 

діяльності та проведення більш глибокого аналізу хакерських атак. Стратегія 

кібербезпеки США 2011 р., запропонована Президентом США Обамою Б., якою 

передбачено право США приймати заходи у відповідь на ворожі дії у 

кіберпросторі, розглядаючи їх як будь-які інші загрози. Тобто, хакерські атаки 

прирівняні керівництвом США до оголошення війни [266, с. 337-338]. 

4 грудня 2014 року Палата представників Конгресу США схвалила 

Резолюцію «Про рішуче засудження дій Російської Федерації під керівництвом 

В.Путіна, якими було впроваджено політику агресії проти сусідніх країн з метою 

політичного та економічного домінування» (H.Res.758 Strongly condemning the 

actions of the Russian Federation, under President Vladimir Putin, which has carried 
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out a policy of aggression against neighboring countries aimed at political and 

economic domination) [847]. 

Варто виділити те, що в документі детально перелічуються:  

основні аспекти агресивної політики РФ щодо України, Грузії та Молдови; 

міжнародні договори, які зазнали порушень внаслідок цих дій (Статут ООН, 

Будапештський меморандум);  

кроки, що підривають двосторонні відносини зі США (хакерські атаки на 

урядові мережі, порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої 

дальності);  

елементи встановлення шляхом фальсифікації виборів у РФ авторитарного 

режиму під керівництвом Путіна В. (переслідування політичних опонентів, 

ліквідація незалежних ЗМІ, захоплення ключових секторів економіки) [606]. 

Крім зазначеного – офіційного визнання агресії Російської Федерації проти 

України, заслуговує на увагу ініціатива щодо більш активної позиції у протидії 

гібридизації загроз, зокрема, в ухваленій резолюції конгресмени також 

закликали Президента США та Держдепартамент розробити стратегію 

виробництва і поширення новин та іншої інформації російською мовою в країнах 

зі значною часткою російськомовного населення. Члени Палати представників 

рекомендували використовувати для поширення інформації вже існуючі 

платформи, такі як «Голос Америки» і «Свобода / Вільна Європа», сприяти 

створенню приватних компаній за участі держави для випуску відповідного 

контенту і залучити до реалізації цього завдання уряди країн регіону [860]. 

У 2015 році Сенат США затвердив Акт про обмін інформацією у сфері 

кібербезпеки (The Cybersecurity Information Sharing Act), у якому з метою 

забезпечення кібербезпеки в США акцентовано увагу на посиленні обміну 

інформацією щодо кіберзагроз [767]. 

Потрібно зазначити, що американське законодавство у сфері забезпечення 

кібербезпеки та протидії гібридизації кіберзагроз є динамічним та постійно 

розвивається. У березні 2016 до Сенату було подано Законопроект «Про 

протидію інформаційній війні» [750], яким передбачалося створення 
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комплексної стратегії боротьби з дезінформацією і пропагандою у світі, яку 

поширюють Росія та Китай.  

У законопроекті наголошувалося на необхідності координувати дії з 

країнами-партнерами, передусім тими, які є мішенню для операцій з 

дезінформації; міжнародними організаціями та іншими суб’єктами, такими як 

Європейський фонд на підтримку демократії (The European Endowment for 

Democracy), робоча група з питань стратегічних комунікацій Європейської 

служби (The European External Action Service Task Force on Strategic 

Communications) тощо [575]. 

Законопроект передбачав створення Центру інформаційного аналізу та 

реагування: 

центр повинен бути створений не пізніше 180 днів після набрання законом 

чинності; 

центром керуватиме Державний департамент; 

центр буде здійснювати збір, обробку, інтеграцію та аналіз інформації, 

включаючи розвідувальні звіти, дані та аналітику з урядових установ США; 

центр буде обробляти та поширювати «засновані на фактах описові та 

аналітичні матеріали контрпропаганди; розкривати дезінформацію, спрямовану 

проти США, їхніх союзників і партнерів»; 

центр буде визначати поточні та нові тенденції у сфері пропаганди і 

дезінформації; 

центр буде визначати країни і групи населення, найбільш чутливі до 

іноземної пропаганди та дезінформації. 

У травні 2016 цей законопроект було внесено до Палати представників під 

назвою Законопроект «Про боротьбу з іноземною дезінформацією та 

пропагандою» [749]. А в грудні 2016 положення цього законопроекту були 

включені до проекту Закону «Про національний оборонний бюджет» (National 

Defense Authorization Act 2017) [823]. На основі прийнятих положень при 

Державному департаменті було створено Глобальний центр взаємодії (Global 

Engagement Center) [784]. 
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У липні 2017 Конгрес США завершив процедуру голосування за новим 

законом, що посилює санкції відносно Росії [748]. Документ під загальним 

заголовком «Протидія супротивникам Америки за допомогою закону про 

санкції» містить три розділи, які присвячені обмежувальним заходам проти 

Ірану, Росії та Північної Кореї.  

Відповідно до ст. 256, не пізніше ніж через 90 днів після дати набрання 

чинності закону і щорічно після цього Президент США представляє відповідним 

комітетам і керівництву Конгресу звіт про втручання урядом РФ або будь-якою 

іншою російською особою у будь-які вибори або кампанію в будь-якій країні 

Європи чи Євразії протягом попереднього року, в тому числі шляхом прямої 

підтримки будь-якої політичної партії, кандидата, лобістської кампанії 

тощо [748]. 

У свою чергу, одним з базових документів в сфері забезпечення 

кібербезпеки в Європейському Союзі є Конвенція про кіберзлочинність, однак і 

цей документ не позбавлений недоліків. Але на сьогодні слід констатувати, що 

прийняття Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність слугує фундаментом 

для європейського законодавства в сфері забезпечення кібербезпеки [328].  

Норми Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність вiд 

23 листопада 2001 р. деталізовано в нормативно-правових актах національного 

законодавства в сфері забезпечення кібербезпеки різних держав [328]. 

Країни ЄС демонструють спільну позицію щодо кібербезпеки та 

стандартів захисту прав людини в кіберпросторі, яка є динамічною і 

розвивається на основі переосмислення підходів. Враховуючи рівень розвитку та 

ключові вектори європейської демократії, досягнутий рівень забезпечення прав 

та свобод людини, європейська політика щодо забезпечення кібербезпеки завжди 

балансу між державними та суспільними інтересами, що і вирізняє європейську 

модель кібербезпеки, на основі соціального спрямування внутрішньої політики, 

від американської.  

Європейською Комісією в документі під назвою «Мережева та 

інформаційна безпека: європейський політичний підхід» у 2001 році [743] під 
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«мережевою та інформаційною безпекою» визначено здатність мережі або 

інформаційної системи чинити опір випадковим подіям або зловмисним діям, які 

становлять загрозу доступності, аутентичності, цілісності та конфіденційності 

даних, що зберігаються або передаються, а також послуг, що надаються через ці 

мережі і системи.  

На 56-й сесії Генеральної Асамблеї ООН представником ЄС інформаційна 

та мережева безпека була визначена як захист особистої інформації про 

відправників і одержувачів, захист інформації від несанкціонованих змін, захист 

від несанкціонованого доступу до інформації і створення надійного джерела 

постачання обладнання, послуг та інформації, а також охоплює захист 

інформації, що стосується військового потенціалу та інших аспектів 

національної безпеки. Недостатній захист життєво важливих інформаційних 

ресурсів та інформаційних і телекомунікаційних систем може створити загрозу 

міжнародній безпеці. У програмі «е–Європа 2005» констатувалось, що 

забезпечення інформаційної безпеки не є суто технологічною проблемою, вона 

стосується значною мірою людської поведінки, знання та передбачення погроз і 

засобів захисту [773]. 

Таким чином, в ЄС спостерігається чітке розмежування особливостей 

інформаційної безпеки людини і суспільства, інформаційної безпеки держави та 

міжнародної інформаційної безпеки. При цьому основоположними стали власне 

інтереси людини і суспільства, що й обумовило інтенсивний розвиток таких 

напрямів як безпека персональних даних, доступ до інформації, а також 

забезпечення реалізації демократії в умовах побудови інформаційного 

суспільства [266, с. 340].  

Заслуговує на увагу Резолюція Ради ЄС від 18.02.2003 р. № 2003/С 48/01 

про Європейський підхід до культури мережі та інформаційної безпеки, якою 

запропоновано державам-членам сприяти забезпеченню безпеки, як суттєвому 

аспекту в управлінні як на державному так і приватному рівні, а саме через 

розподіл відповідальностей; надавати належну освіту та професійне навчання, а 

також підвищувати рівень обізнаності щодо питань безпеки, особливо серед 



345 

молоді; вживати адекватних заходів з метою запобігання та усунення випадків 

порушення безпеки, а саме через: безперервне вдосконалення ідентифікації і 

оцінки проблем безпеки та застосування відповідних способів управління; 

визначення ефективних способів повідомлення всіх зацікавлених сторін про 

необхідність у діях через покращення діалогу на Європейському і національному 

рівнях та, якщо необхідно, на міжнародних рівнях, особливо, серед тих, хто 

забезпечує технологіями інформаційне суспільство та надає послуги; 

забезпечувати належний обмін інформацією залежно від потреб суспільства у 

поінформованості щодо належних практик у сфері безпеки; заохочувати до 

співпраці і партнерства наукових з діловими колами з метою розробки 

технологій безпеки і розробки та затвердження загальновизнаних стандартів 

[266, с. 341-342]. 

У квітні 2008 року міністрами ЄС було прийнято рішення про посилення 

Закону «Про боротьбу з тероризмом». Згідно з новими поправками злочином 

стало вважатися будь-яке публічне спонукання до терористичної діяльності, у 

т.ч. пропаганда тероризму в мережі Інтернет, а також вербування та тренування 

терористів за допомогою інтернет-сайтів. З точки зору фахівців ЄС, внесені 

поправки до Закону «Про боротьбу з тероризмом» стали істотним поліпшенням 

законодавства ЄС в сфері забезпечення кібербезпеки, оскільки кіберпростір є 

сучасним потужним інструментом впливу. Крім того, відповідно до норм закону 

судову систему ЄС наділили правом вимагати закриття екстремістських 

сайтів [744]. 

У 2016 році Європейський парламент прийняв Директиву ЄС щодо 

мережевої та інформаційної безпеки, метою якої є встановлення загальних 

стандартів кібербезпеки та покращення співпраці між країнами ЄС, допомогти 

компаніям більш ефективно боротися з хакерами та запобігати нападам на 

цифрову інфраструктуру, над якою мережа охоплює багато країн або весь 

Союз [868]. Ця директива встановлює загальний рівень мережі та інформаційної 

безпеки та зміцнює співпрацю між державами-членами ЄС, яка допоможе 
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запобігти майбутнім кібератакам на важливі взаємопов’язані європейські 

системи [757]. 

Кожна країна ЄС зобов’язана прийняти стратегію національної мережі та 

інформаційної безпеки. Передбачено створення стратегічних «груп співпраці» 

для обміну інформацією та підтримки держав-членів у створенні можливостей 

забезпечення безпеки мережних та інформаційних систем. Державам-членам 

також доведеться налаштувати Комп’ютерні групи з питань реагування на 

інциденти для комп’ютерів (CSIRTs). Команди обговорюватимуть проблеми 

транскордонних питань безпеки та шляхи узгодженого реагування. Агенція 

європейської мережі та інформаційної безпеки (ENISA) відіграватиме ключову 

роль у впровадженні цієї Директиви, особливо в координації співробітництва 

між державами в мережі CSIRT [266, с. 343-344]. 

Кожен наступний план певною мірою конкретизував, а часом і змінював 

підходи до розуміння перспектив інформаційного розвитку держав 

Європейського співтовариства. Спільним було бачення, що держави мають щодо 

доступу до нових інформаційних технологій і участі в них: 

– сприяти максимально широкому доступу усіх до нових інформаційних і 

комунікаційних послуг; 

– надати можливість усім особам відігравати більш активну роль у житті 

суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях за допомогою 

використання нових інформаційних технологій; 

– заохочувати вільний обмін інформацією, думками й ідеями з 

використанням нових інформаційних технологій; заохочувати розробку і 

виробництво матеріалів культурного й освітнього призначення та їх широке 

поширення; 

– заохочувати ефективне міжнародне співробітництво з метою реалізації 

переваг розширення доступу і збільшення прозорості; сприяти створенню рівних 

можливостей використання нових інформаційних технологій усіма 

європейськими країнами [266, с. 345-346]. 
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Важливим узагальненням викладених норм та висновком є те, що держава 

не лише має забезпечити свою присутність у мережевому просторі, а, 

насамперед, досягати спільних (для влади і суспільства) цілей: зміцнювати і 

розширювати форми комунікації та співпраці між суспільством і державою; 

більш ефективно здійснювати економічний і соціальний розвиток суспільства; 

підвищувати ефективність реагування влади на соціальні проблеми; зменшувати 

вартість послуг населенню; підвищувати прозорість публічного 

управління [464]. 

Постійного розвитку зазнавала і концепція електронного урядування. 

Виходячи від реалізації початкових трьох рівнів реалізації – «Уряд –

громадянам», «Уряд – бізнесу» та «Уряд – уряду», в деяких держава почали 

творити е-демократію, як концепцію за якої значно підвищується ефективність 

демократичних інститутів, демократичних процесів та поширення 

демократичних цінностей за умови застосування різноманітних інструментів, що 

базуються на максимальному використанні інформаційних комп’ютерних 

технологій [67]. 

Цифровізація Європейського Союзу об’єднує увесь спектр діяльності, 

зокрема, щодо правового регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки з 

визначеними першочерговими завданнями, що постають перед державами-

членами у процесі становлення єдиного європейського кіберпростору:  

введення єдиних стандартів, узгодження програмних платформ та 

забезпечення сумісності комунікаційних технологій; 

підвищення швидкості доступу до широкосмугових мереж зв’язку в 

Європі; 

розробка нових та збагачення змістової наповненості існуючих спільних 

інформаційних ресурсів;  

охорона інформаційних ресурсів від кіберзлочинів, шкідливого змістового 

наповнення і невдалих технологій;  

модернізація правової основи для аудіовізуальних послуг; усунення 

«цифрового розриву» [266, с. 346]. 
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Мають місце також визначені основні принципи розкриття інформації: 

діяльність у рамках спільної інформаційної політики безпеки і практики;  

розкриття інформації при наявності відповідного мандата, коли розкриття 

необхідно у зв’язку з правовими або нормативними вимогами;  

формування адекватної архітектури безпеки, коли повинні бути розкриті 

деталі безпеки, які можуть або сприяти або перешкоджати забезпечення безпеки;  

управління.  

Також принципи, при яких розкриття не рекомендується:  

не посилювати ризики, не розкривати нічого, що може створити ризик для 

центрів обробки даних або цілісності даних, що зберігаються в центрі обробки 

даних;  

не нашкодь:  

слід уникати розкриття інформації, якщо це може створити потенційну 

шкоду для клієнтів або партнера;  

управління відповідальністю, що вимагає уникнення розкриття інформації 

у випадку створення невиправданої відповідальності; 

утримання від розкриття інформації при наявності відповідного мандата 

(якщо розкриття призвело б до порушення юридичних чи нормативних вимог, 

його слід уникати) [718]. 

Важливим аспектом забезпечення кібербезпеки професор Тихомирова Є.Б. 

називає підвищення поінформованості та розуміння проблеми безпеки, а також 

базових знань у цій області, що може бути пов’язано з процесом масового 

просвітництва та формуванням культури транспарентності та інформаційної 

безпеки. [638] 

За результатами дослідження фахівцями компанії RAND Corporation 

зроблено висновки про залежність балансу між свободою, конфіденційністю і 

безпекою від співвідношення проблеми громадянських свобод та громадської 

безпеки: люди готові відмовитися від деяких свобод і недоторканності 

приватного життя [774]. 
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Крім того, відповідно до рішення Європейської Ради від 18 грудня 2000 

року та ст. 41 Регламенту 45/2001 Європейського Парламенту про захист прав 

приватних осіб щодо обробки персональних даних органами та установами ЄС 

та про вільний рух таких даних, було створено незалежний інститут 

Європейського уповноваженого з захисту даних. Функції цього інституту 

подібні до функцій омбудсмена, але більш вузько спеціалізовані в межах захисту 

персональних даних. Призначення на цю посаду здійснюється за результатами 

публічного конкурсу кандидатів. Головним критерієм діяльності Європейського 

уповноваженого з захисту даних є його незалежність від інших інституцій ЄС, 

що забезпечується спеціальним механізмом, закладеним в Регламенті [560]. 

Важливим кроком стосовно розвитку гарантій захисту персональних даних 

стало також впровадження норми Директиви, яка зобов’язує членів ЄС 

створювати спеціальні незалежні інституції, які повинні слідкувати за 

дотриманням принципів захисту персональних даних в кожній з держав-членів 

ЄС, а також розглядати та приймати рішення щодо скарг від своїх громадян з 

приводу порушення їх прав у сфері захисту персональних даних. На сьогодні 

фактично кожна держава-член ЄС має подібні інституції. Цей досвід є 

надзвичайно цінним, і на нашу думку, має бути вивченим і впровадженим в 

нашій державі [266, с. 352]. 

Правове регулювання у сфері забезпечення кібербезпеки, зокрема, що 

стосується захисту персональних даних в ЄС, хоча і не знімає усіх протиріч, все 

ж характеризується постійним розвитком. Сьогодні існує більш ніж 100 

міжнародно-правових актів – Конвенцій, Протоколів, Директив, Рекомендацій 

Ради Європи та Європейського Союзу, які прямо або побічно відносяться до 

правового регулювання захисту персональних даних [109]. 

У 2010 році Європейська Комісія у повідомленні щодо комплексного 

підхіду до захисту персональних даних у ЄС зазначала, що Європейський Союз 

потребує більш комплексної та послідовної політики щодо основоположного 

права на захист персональних даних. Особливо підкреслювалась роль 

технологічного прогресу та процесу глобалізації в створенні нових викликів у 
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сфері захисту персональних даних. Окрім масового розповсюдження соціальних 

мереж, користувачами яких на сьогодні є більш ніж 300 млн. європейців, в якості 

прикладу незахищеності даних громадян в повідомленні також згадується так 

зване «хмарне зберігання даних». Маючи певні переваги, дана модель зберігання 

може нести в собі потенційну загрозу безпеці даних, особливо коли мова йде про 

конфіденційні дані про особу [408]. 

Подальше адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки 

супроводжувалося запровадженням єдиних наднаціональних стандартів захисту 

персональних даних, серед ключових цілей регулювання якого було приведення 

законодавства у відповідність до первинного права ЄС, посилення прав особи, а 

також поглиблення єдиного ринку ЄС. З цією метою у 2018 році набрала 

чинність низка норм правового забезпечення кібербезпеки щодо захисту 

персональних даних, яка розпочата була ще у 2010 році та була реалізованна 

завдяки прийняттю окремих правових актів ЄС: 

Регламент (ЄС) 2016/679 від 27.04.16 р. «Про захист фізичних осіб у 

зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, 

а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальні Положення про захист 

даних)» – відповідно до базових угод ЄС, має безпосередньо виконуватись 

державами-членами після його прийняття, (на відміну від Директиви, яку 

держава-член починає виконувати її положення лише після їх імплементації до 

національного законодавства) [839];  

Директива (ЄС) 2016/680 Європейського Парламенту і Ради від 27 квітня 

2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних 

компетентними органами в цілях запобігання, розслідування, виявлення або 

переслідування злочинця злочину або виконання кримінальних покарань, а 

також про вільне переміщення таких даних, і скасування Рамкового рішення 

Ради 2008/977/ ПВД» [837];  

Директива (ЄС) 2016/681 Європейського Парламенту і Ради від 27.04.16 р. 

«Про використання даних записів реєстрації пасажирів (PNR) для профілактики, 
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виявлення, розслідування і судового переслідування злочинів терористичного 

характеру і тяжкого злочину» [838]. 

Заслуговують на увагу норми запровадженого Регламенту, яким 

передбачено низку організаційних змін у забезпеченні захисту персональних 

даних в межах кібербезпеки ЄС. У компаніях, з чисельністю персоналу понад 

250 осіб, а також у державних установах, в обов’язковому порядку 

запроваджуються посади службовців з захисту персональних даних, 

компетенцією яких є спостереження за виконанням положень Регламенту на 

рівні компаній та забезпечення досягнення необхідних результатів [109]. 

Події в Україні, гібридна агресія проти цілосності та суверенітету нашої 

держави, проявили нові загрози і перед європейською спільнотою. Політичні та 

нормативно правові документи все частіше почали використовувати терміни 

«гібридна війна», «гібридна агресія» та «гібридна загроза». У звязку з цим, 

сьогоді вже варто говорити про законодавство ЄС щодо протидії гібридним 

загрозам. 

На початку квітня 2016 року Єврокомісія ухвалила «Спільні принципи 

протидії гібридним загрозам – відповідь Європейського Союзу» (Joint 

Framework on countering hybrid threats a European Union response) [799]: 

У Спільних принципах наголошується на необхідності вироблення 

державами-членами узгоджених механізмів реалізації стратегічних комунікацій 

для протидії дезінформації та публічного викриття гібридних загроз. Також 

зазначається, що важливо захищати об’єкти критичної інфраструктури 

(наприклад транспорт і телекомунікації), оскільки гібридні кібератаки можуть 

призвести до серйозних економічних або соціальних порушень. 

Крім того, документ визначає, що діяльність у сфері стратегічних 

комунікацій передбачає тісну взаємодію з НАТО. Зазначається, що співпраця ЄС 

та НАТО дозволить обом організаціям більш ефективно реагувати на гібридні 

кіберзагрози. Також стверджується, що провокатори можуть систематично 

поширювати дезінформацію, у тому числі в межах цілеспрямованих кампаній у 
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соціальних мережах, прагнучи радикалізації окремих індивідів та дестабілізації 

суспільства [416]. 

У листопаді 2016 року Європейський парламент прийняв Резолюцію 

«Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх 

сторін» (EU strategic communication to counteract propaganda against it by third 

parties) [776; 575]. Ухвалений документ ґрунтується на нормативних актах 

Європейського Союзу, прийнятих раніше. Зокрема, на Плані дій щодо 

стратегічних комунікацій (Action Plan on Strategic Communication) [723]. 

Резолюція складається із преамбули та чотирьох розділів, зокрема: 

1. Стратегічні комунікації ЄС у контексті протидії пропаганді. 

2. Викриття російської дезінформації та пропаганди. 

3. Боротьба з інформаційними війнами ІДІЛ, дезінформацією та 

радикалізацією. 

4. Стратегія ЄС з протидії пропаганді [776]. 

Зазначена Резолюція акцентує, перш за все, увагу на аспектах 

інформаційного впливу Росії, зокрема, через мультимедійні сервіси та 

кіберпростір. Цікавим також є те, що акцентується увага на необхідності у 

заходах наступального характеру, а не виключно оборонного. В офіційних 

документах Європейського Союзу Російська Федерація все частіше зазначається 

як субєкт, який продукує гібридні загрози, у тому числі, і у кіберпросторі. Окрім 

зазначеного, акценти зроблено на впливі дезінформації у сфері забезпечення 

кібербезпеки Європейського Союзу.  

У звязку з цим, ще у березні 2015 року Європейська Рада доручила 

Верховному Представнику ЄС у співпраці з інституціями ЄС та країнами-

членами ЄС представити план дій зі стратегічних комунікацій. Як наслідок, була 

створена оперативна робоча група для протидії кампанії з дезінформації з боку 

Росії. 

Якщо звернутися до досвіду адміністративно-правового регулювання 

забезпечення та організації кібербезпеки в країнах Азії, перш за все, слід 

зазначити, що одним із найпотужніших механізмів правового та організаційного 
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забезпечення кібербезпеки є Китайська система контролю Інтернету. На сьогодні 

саме китайська система адміністративно-правового регулювання забезпечення 

кібербезпеки є складним, комплексним і дуже ефективним механізмом. Серед 

складних заходів адміністративно-правового регулювання кібербезпеки КНР 

слід зазначити [208, с. 146]: 

– фільтрацію контенту як програмними, так і апаратними засобами. Так 

1 липня 2009 р. передбачено установку на всі комп’ютери в Китаї Інтернет-

фільтрів, які повинні відсіювати сайти, що містять порнографію або матеріали 

про насильство. Фільтр повинен був встановлюватися на всі комп’ютери, що 

продаються в Китаї, ще до того, як вони покинуть завод. Програма також 

повинна впроваджуватися в комп’ютери, імпортовані в країну і призначені для 

продажу; 

– прямий тиск державних органів як на рядових користувачів, так і на 

власників сайтів і провайдерів; 

– пильний контроль влади в системі кіберпростору. Так згідно з 

правилами, введеними в дію в 2005 р., новинні сайти повинні були пройти 

перереєстрацію, після чого інформація, яка публікується цими сайтами, бралася 

під ретельний контроль з боку державних органів; 

– потужні технічні можливості Уряду КНР блокувати сайти, на яких, на 

його думку, з’являється йде врозріз із законами КНР інформація. Періодично в 

чорний список потрапляють і деякі іноземні електронні ЗМІ, в основному 

тайванські та американські; 

– обов’язкову реєстрацію користувачів в Інтернет-кафе; реєстрацію 

телефонних користувачів тільки під справжніми іменами, а також офіційну 

реєстрацію всіх веб-сайтів; 

– широкі можливості щодо забезпечення кібербезпеки державними та 

правоохоронними органами, зокрема Інтернет-поліції (так звані «санітари 

Інтернету»), яка виявляє протизаконні матеріали, що публікуються в мережі 

кіберпростору; 
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– відповідальність Інтернет-провайдерів за зміст сайтів і обов’язок 

піддавати його жорсткій цензурі; 

– широкомасштабну компанію із зачистки простору Інтернету і мереж 

мобільного зв’язку 21 лютого 2006 року, метою якої було посилення контролю 

за пошуковими системами Інтернету і змістом популярних у всьому світі 

мережевих блогів тощо. 

Загальна мета зазначених заходів адміністративно-правового регулювання 

забезпечення та організації кібербезпеки – захист національної безпеки і 

суспільних інтересів. Такі заходи китайської влади отримали загальну назву 

«Great Firewall of China», загальною метою яких є очищення від шкідливого 

порнографічного та антиурядового змісту, пропаганди нелегальних громадських 

організацій та їх діяльності.  

Дієвості адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки у 

зарубіжних країнах сприяє збільшення чисельності відповідних підрозділів в 

системі кіберзахисту, створення спеціальних органів – суб’єктів кібербезпеки. 

Зокрема: U.S. Cyber Command (США) [880; 765], Cyber Security Operations Centre 

(Велика Британія) [795], Internet Crime Unit (Німеччина) [755], Federal Office for 

Information Security [755], The Cyber security operations centre (Австралія) [866] 

тощо.  

Так у Великій Британії створено три регіональних поліцейських 

кіберпідрозділи The Police Central e-crime Unit, створено нову команду по 

боротьбі з кіберзлочинністю [817]. 

У 2004 році було створено європейське агентство по мережевій і 

інформаційній безпеці (ENISA) з метою підвищення ефективності 

функціонування внутрішнього ринку. Агентство виступає в ролі консультанта і 

центру передових технології у сфері мережевої і інформаційної безпеки для 

країн-членів і інститутів Євросоюзу. Крім того, агентство сприяє розвитку 

зв’язків між країнами-членами Євросоюзу, інститутами Євросоюзу, 

господарюючими суб’єктами і приватним бізнесом [187]. 
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З січня 2007 року в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини діє 

спеціальна група, функціями якої є виявлення випадків радикально-ісламістської 

пропаганди, а також аналіз роботи сайтів, що представляють потенційну 

кібербезпеку; боротьба з кібертероризмом [166]. 

Правоохоронні органи Німеччини з усією серйозністю ставляться до 

можливості використання кіберпростору злочинцями, у т.ч. і терористами. Так, 

наприклад, одного разу було на деякий час закрито школу в німецькому місті 

Каарсте біля Дюссельдорфа після того, як виявилася можливий зв’язок – через 

Інтернет – між декількома її учнями з фінським підлітком, який влаштував бійню 

в своїй школі. Фінські поліцейські повідомили німецьким колегам про те, що на 

одному закритому сайті вони виявили натяк на повторення сценарію фінської 

трагедії в Німеччині. Така увага до Інтернету з боку німецького уряду є цілком 

виправданою. Як повідомляє відомий дослідник тероризму Габріель Вейманн, 

більше 4800 сайтів у 2006 р. підтримували терористичні організації [81]. 

У січні 2013 р. у Гаазі було відкрито Європейський центр боротьби з 

кіберзлочинністю (ЕС3) [777], завданням якого є присікання дій організованих 

злочинних мереж. На даний момент об’єктами уваги ЕС3 є кібератаки на ключові 

інфраструктури і інформаційні системи, онлайн-шахрайство, що заподіює 

великий збиток фінансовим організаціям і їх клієнтам; поширення дитячої 

порнографії [870]. Найбільше уваги приділяється протидії в трьох напрямках – 

онлайн-шахрайство, що заподіює великий збиток фінансовим організаціям і їх 

клієнтам; поширення дитячої порнографії, кібератаки на ключові 

інфраструктури і інформаційні системи [235]. 

У вересні 2015 розпочала роботу оперативна робоча група зі стратегічних 

комунікацій Європейського Союзу – East StratCom Task Force [770]. Діяльність 

групи спрямована на: 

роз’яснення ключових аспектів політики Європейського Союзу, створення 

його позитивного іміджу та протидія дезінформації; 

ефективну комунікацію та просування політики ЄС щодо Східного 

партнерства; 
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загальний розвиток медійного простору в країнах Східного партнерства та 

країнах-членах ЄС, що передбачає сприяння свободі ЗМІ; 

вдосконалення механізмів, що уможливлюють передбачення, оцінку та 

реагування ЄС на дезінформацію, яка поширюється зовнішніми акторами [575]; 

надання інформаційної підтримки делегаціям ЄС в Азербайджані, 

Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні. 

Група також займається розробкою комунікаційних матеріалів і кампаній, 

покликаних роз’яснити політику ЄС в регіоні Східного партнерства, в тому числі 

реалізує: 

попереджувальні кампанії зі стратегічних комунікацій, в основі яких 

лежить предметний аналіз, який розяснює ключові сфери політики ЄС і створює 

позитивний наратив ЄС; 

ситуативні комунікації з актуальних і значущих питань політики ЄС; 

аналіз дезінформаційних трендів, пояснення дезінформаційних наративів і 

спростування міфів [575]. 

Для України важливо, що робоча група, в тісній співпраці з іншими 

інституціями Європейського Союзу, надає підтримку зусиллям ЄС, 

спрямованим на зміцнення медіасередовища в регіоні Східного партнерства. 

Метою такого широкого міжнародного співробітництва є обмін передовим 

досвідом у сфері стратегічних комунікацій та доступ до об’єктивної інформації 

в регіоні Східного партнерства. 

Одним з прикладів діяльності комісії є спростування міфів щодо нацизму 

в Україні. «Значна частина дезінформації, свідками якої ми стали за останні два 

тижні (вересень 2017 року), зосереджена на все тій же меті – Україна. Ми 

побачили кілька звичайних сюжетів: «Україна – не держава», «Європа кинула 

Україну», «Україна позбавлена незалежності». Однак найчастіше повторюють ту 

стару-добру частину дезінформації, яка пов’язує Україну з нацистами. Так, 

країну звинуватили в тому, що вона стала неонацистських чудовиськом, 

створеним Заходом, і в тому, що її окупували нацисти, які йдуть слідами 
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Геббельса. Ніхто особливо не згадав справжню окупацію деяких районів 

України [266, с. 357]. 

Крім того, Міністр закордонних справ Німеччини Габріель також став 

мішенню дезінформаційних публікацій, оскільки він привітав Україну з Днем 

незалежності, вживши в Твіттері вираз «Слава Українi». У цих словах швидко 

визнали нібито «добре відомий» нацистський слоган часів Другої світової війни, 

що стало ще одним прикладом винахідливого історичного ревізіонізму. 

Насправді, вираз «Слава Українi» використовується, як мінімум, з 1919 року і 

знову набув популярності після протестів на Майдані в 2013-2014 рр. [266, с. 357-

358] 

Мала місце також дезинформація, що поширювалася у кіберпросторі, за 

якою Україну представили як жертву «підступного Заходу». Група хакерів 

КіберБеркут заявила, що має докази того, що Україна – всього лише 

випробувальний полігон для секретних експериментів США. Зрозуміло, 

жодного доказу існування цих сумнівних майданчиків для біологічних 

випробувань надано не було, це лише заява, яка неодноразово звучала. Раніше та 

ж сама історія несподівано спливла в Вірменії, як повідомляє в своєму репортажі 

НВО «Союз поінформованих громадян» [266, с. 358]. 

Серед організаційних заходів посилення суб’єктного складу забезпечення 

кібербезпеки варто виділити діяльність з вересня 2017 Європейського центру 

протидії гібридним загрозам (The European Centre of Excellence for Countering 

Hybrid Threats) [869]. Рішення про створення фінського Центру було прийнято в 

квітні 2017 представниками країн НАТО та ЄС. Серед засновників 12 країн: 

Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, ФРН, Великобританія, Іспанія, 

Польща, Естонія, Латвія і Литва. Початковий річний бюджет Центру становить 

близько 1,5 млн € [652]. 

Метою Центру є протидія «новим загрозам, спрямованим на 

дестабілізацію ситуації в європейських країнах». Діяльність Центру спрямовано 

на: 
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проведення досліджень, аналіз гібридних загроз та методів боротьби з 

ними; 

організація спільного навчання для країн-учасниць; 

проведення консультацій на стратегічному рівні між учасниками ЄС та 

НАТО, залучення до діалогу урядових та неурядових експертів [869]. 

Стосовно ситуаційної поінформованості щодо гібридних кіберзагроз, 

виділяється діяльність розвідувального та ситуаційного центру Європейського 

Союзу (EU Intelligence and Situation Centre, EU INTCEN) [852], який є основним 

органом зовнішньої розвідки та контррозвідки Європейського Союзу та обєднує 

усі спецслужби країн ЄС. Головною функцією Центру є збір та аналіз інформації 

щодо діяльності іноземних організацій та громадян. Центр здійснює свою 

діяльність з 1999 року, починаючи зі статусу Спільного ситуаційного центру, у 

якому аналітики працювали з відкритими джерелами інформації. Статус та 

завдання Центру періодично змінювались, виходячи із потреб Європейського 

Союзу, а з 2012 року офіційно набув сучасно назву.  

Активну позицію щодо створення дієвих механізмів правового та 

організаційного забезпечення кібербезпеки займає і провідна міжнародна 

організація безпеки – НАТО, створивши Центр НАТО співробітництва у сфері 

кібероборони (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE) [876], 

який був створений за ініціативою Естонії разом з Німеччиною, Італією, Латвією, 

Литвою, Словакією та Іспанією у травні 2008 року. У свою чергу, у жовтні 2008 

року НАТО прийняло рішення надати Центру повну акредитацію та статус 

Міжнародної військової організації.  

CCDCOE провів свої перші конференції з кібербезпеки у 2009 році, одна з 

яких була присвячена правовим та технологічним аспектам, а інша – 

дослідженням кіберконфліктів. За десять років свого існування, Міжнародна 

конференція з кіберконфлікту (CyCon) стала подією щодо розбудови суспільства 

фахівців кібербезпеки, дотримуючись самих високих стандартів академічних 

досліджень. 
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Одним з найбільш відомих та визнаних у світі досягненням CCDCOE став 

Талінський довідник, започаткований у 2009 році. У ньому приймали участь 

експерти Центру, відомі вчені та практикуючі юристи майже з 50 країн світу. У 

2017 році вийшов оновлений довідник, який став найбільш повним аналізом 

того, як чинне міжнародне право застосовується до кіберпростору.  

Крім зазначеного, для розвитку спроможності НАТО у сфері стратегічних 

комунікацій, у січні 2014 року створено Центр передового досвіду з питань 

стратегічних комунікацій (The NATO Strategic Communications Centre of 

Excellence, CE StratCom НАТО) [877], який вже увересні 2014 року отримав 

повну акредитацію НАТО. CE StratCom НАТО, що базується у Ризі (Латвія), 

сприяє покращенню стратегічних комунікаційних можливостей в НАТО та 

союзних країнах. Стратегічне спілкування є невідємною частиною зусиль по 

досягненню політичних та воєнних цілей НАТО.  

Центр здійснює науково-аналітичну, навчально-методичну та 

інформаційно-комунікативну діяльність, зокрема:  

розроблено низку спеціальних навчальних курсів зі стратегічних 

комунікацій;  

видається журнал «Стратегічні комунікації у сфері оборони» (Defence 

Strategic Communications) [763]; 

здійснюються дослідження;  

проводяться конференції та семінари на теми: роль пропаганди в 

сучасному світі, російська інформаційна війна проти України, маніпулятивні 

техніки, перетворення соціальних медіа на зброю, практика НАТО щодо 

стратегічних комунікацій тощо [575]. 

Одним із дієвих заходів адміністративно-правового регулювання 

забезпечення кібербезпеки є посилення контролю з боку держави в сфері 

кіберпростору. Так, наприклад, у США у публічних пунктах доступу до 

Інтернету (бібліотеки, школи, Інтернет кафе та ін.) примусово введено фільтри, 

які обмежують доступ до сайтів, що містять порнографію і екстремістські 

матеріали [197]. 
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Одним із заходів механізму адміністративно-правового регулювання 

забезпечення та організації кібербезпеки у зарубіжних країнах є проведення 

активної роз’яснювальної роботи серед населення щодо небезпек кіберзагроз. 

Наприклад, Велика Британія провела разом з європейськими, американськими і 

канадськими партнерами захід під назвою Get Safe Online Week для підвищення 

розуміння загроз кібербезпеки серед населення [783]. 

Крім того, зарубіжний досвід правового та організаційного забезпечення 

кібербезпеки свідчить про зростання ролі науки у сфері захисту кіберпростору. 

Так з метою забезпечення розуміння науки щодо зростаючої кількості загроз 

кібербезпеці у Великій Британії було створено новий Інститут віртуальних 

досліджень (Virtual Research Institute) [878]. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки в 

умовах гібридизації міжнародних відносин та з метою протидії дедалі 

зростаючого числа злочинів у кіберсфері є загальноприйнятою практикою в 

багатьох державах світу. 

Відзначаючи високий рівень активності та співпраці міжнародного 

співтовариства у вирішенні стратегічно важливих проблем розвитку 

кіберпростору та загроз його використання у якості гібридного інструменту 

воєнної агресії, а також досвід провідних країн у сфері адміністративно-

правового та організаційного забезпечення кібербезпеки, обгрунтованим є 

висновок щодо реально сформованого міжнародного консенсусу розвинених 

країн світу на основі визнання його об’єктивної необхідності в умовах стрімкого 

зростання кіберзагроз як на національному, так і міжнародному рівнях. 

Україна надзвичайно зацікавлена у впровадженні міжнародного досвіду у 

сфері адміністративно-правового та організаційного забезпечення кібербезпеки, 

який є необхідним у якості успішного прикладу у формуванні відповідної 

політики і побудови власної системи правового та організаційного забезпечення 

кібербезпеки, у першу чергу, в умовах гібридної війни. Успіх та ефективність 

адміністратвино-правового забезпечення кібербезпеки забезпечується 

одночасними заходами, спрямованими як у напрямі співпраці з фаховими 
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міжнародними інституціями щодо забезпечення кібербезпеки, так і у напрямі 

формування адекватного викликами гібридної війни національного 

законодавства уцій сфері. 

 

 

4.3. Стратегічні напрями за досвідом ЄС та НАТО у формуванні 

адміністративно-правового механізму протидії гібридним загрозам у сфері 

забезпечення кібербезпеки 

 

Сьогодні в умовах гібридної війни, яка з весни 2014 року активно 

нав’язується Україні, забезпечення кібербезпеки має надзвичайно важливе 

значення, так як кібератаки, які є фактично ескалацією бойових дій у 

кіберпросторі, поширюють технологічно новітні форми агресії та підвищуючи 

загрози інтересам громадян та суспільства, а в окремих випадках завдають 

реальних збитків державі.  

Розуміння щодо гібридизації кіберзагроз у сучасних умовах чітко 

сформоване і в розвинених країнах світу. Більше того, з 2016 року НАТО та 

Європейський Союз вважають протидію гібридним загрозам пріоритетом для 

співпраці.  

Гібридні загрози різноманітні і постійно змінються, а засоби варіюються 

від фейкових профілів у соціальних мережах до ретельно розроблених кібератак. 

Засоби гібридного впливу можуть застосовуватись самостійно або у комбінації, 

залежно від характеру цілі і бажаного результату. При цьому, важливим є, щоб 

протидія гібридним загрозам була діяльністю так само динамічною і 

адаптованою до ситуації, налаштованою не відставати від змін гібридного 

впливу і здатною передбачати настіпні об’єкти кібератаки та засоби можливого 

запобігання. 

Наприклад, після останніх президентських виборів у США увага щодо 

протидії гібридним загрозам була зосереджена на стратегічній комунікації, 

дезінформації і перешкоджанні виборчому процесу. До того, більша частина 
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уваги була зосереджена на «зелених чоловічках», які відіграли таку помітну і 

провідну роль в незаконній анексії Криму Росією. Наступний перенос уваги 

відбувся після застосування нервово-паралітичної речовини в Солсбері, що 

зробило питання загрози застосування хімічних, біологічних, радіологічних і 

ядерних речовин пріоритетним. Зазначається, що ще не проявилися усі обличчя 

гібридного впливу і єдине, в чому можна бути упевненими, це те, що нові 

невдовзі з’являться [600]. 

У НАТО та ЄС є чітке розуміння того, що гібридним загрозам потрібно 

запобігати як «пасивними» елементами, такими як посилення стійкості до 

потрясінь чи несподіванок, і більш активними, включно з потужними заходами 

з підготовки і захисту функцій і структур, які найбільш вірогідно стануть 

мішенями гібридних атак. У цьому контексті неможливо перебільшити 

важливість активних дій з посилення цивільної готовності, вільної преси, 

освіченого населення і дієвої правової структури [600]. 

Крім того, щоб рухались в одному напрямку усі суб’єкти забезпечення 

кібербезпеки, необхідним є спільне розуміння гібридних загроз, що досягається 

регулярною взаємодією як всередині, так і між відповідними структурами ЄС і 

НАТО над досягненням однієї мети. Водночас концептуальна робота не повинна 

ставати на заваді реальної підготовки і протидії цим загрозам. Спільне розуміння 

гібридних загроз не означає догматичної дефініції, яка вірогідно застаріє 

наступного дня, або може вплинути на характер дій з протидії гібридним 

загрозам. Гібридні загрози не лише різноманітні, вони спеціально пристосовані 

до ураження слабких місць конкретних цілей. Це означає, що кожна країна 

повинна мати своє власне розуміння типу гібридних загроз, які можуть бути 

застосовані проти неї. Це досягається ретельним вивченням власних слабких 

місць, а не за рахунок універсальної дефініції неуніверсальної концепції [600]. 

Гібридна кібератака на вразливий об’єкт потребує не лише протидії на 

національному рівні, а і спільного планування й відповіді. І попри відсутність 

елементу реагування ця логіка включена в Європейську програму захисту 

критично важливої інфраструктури, розробленої для виявлення і захисту 
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критично важливої інфраструктури, яка «у разі відмови, аварії або нападу може 

серйозно вплинути як на країну, в якій вона знаходиться, так і принаймні на одну 

з країн - членів ЄС» [459]. 

На підставі зазначеного, Європейська комісія разом з Європейською 

службою зовнішніх звязків (англ. European External Action Service, EEAS) у 2016 

році розробили Об’єднану структуру протидії гібридним загрозам [719], що 

складається із 22 заходів для країн-учасниць і інституцій, які визначають підходи 

до виявлення гібридних загроз, покращувати інформованість про них і 

здійснювати кроки з розвитку стійкості. Зазначені заходи підвищують 

спроможність протистояти гібридним загрозам, починаючи від обміну 

інформацією і до захисту критичної інфраструктури, кібербезпеки, стійкості 

суспільства до радикалізму та екстремізму, зокрема [720]: 

створення гібридної ланки ЄС для збору інформації та інформування осіб, 

що приймають рішення у закладах ЄС та державах-членах; 

створення Європейського центру передового досвіду по протидії 

гібридним загрозам; 

забезпечечння проактивної стратегічної комунікації та оптимзації 

моніторингу ЗМІ щодо протидії дезінформації; 

підвищення стійкості; 

посилення кібербезпеки у Європі за допомогою широкомасштабних 

конкретних заходів, спрямованих на значне посилення струтур кібербезпеки ЄС 

та можливостей реагування; 

 боротьба з онлайн-дезинформацією для забезпечення більш безпечного 

Інтернету, запобігання втручанням у вибори тощо. 

Виділення окремих заходів за напрямком протидії саме гібридним 

загрозам яскраво демонструє пріоритет, що сформувався в ЄС. 

Подальший розвиток системи забезпечення кібербезпеки в ЄС достатньо 

грунтовно характеризується у підсумкових документах, що вийшли у вигляді:  

спільних комюніке Європейського парламенту та Європейської ради щодо 

реалізації заходів протидії гібридним загрозам в Європейському Союзі, зокрема:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/46393/europe-protects-countering-hybrid-threats_en
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06.04.2016 року [796]; 

19.07.2017 року [800]; 

13.06.2018 року [801]; 

та звіту про імплементацію плану заходів 2016 року щодо протидії 

гібридним загрозам та Спільного повідомлення 2018 року про підвищення 

стійкості та посилення можливостей для подолання гібридних загроз від 

28.05.2019 р. [802]. 

Загальний аналіз зазначених документів ЄС формує чітку уяву щодо 

гібридності кіберзагроз та основних напрямів адміністративно-правового та 

організаційного забезпечення кібербезпеки, зокрема, щодо протидії гібридним 

кіберзагрозам в країнах Європейського Союзу. 

 Гібридні загрози направлені на використання вразливості країн та 

спрямовуються на підрив фундаментальних демократичних цінностей та свобод. 

Підходи Заходу щодо усвідомлення гібридних загроз базуються на шляхах 

протидії: ЄС акцентує увагу на кібербезпеці, протидії організованій злочинності, 

нейтралізації ризиків, посиленні стійкості суспільства, інформаційній безпеці. 

Зазначається, що перед ЄС стоїть одна з найсерйозніших проблем безпеки 

за всю свою історію. Загрози все частіше приймають нетрадиційні форми, такі 

як нові форми тероризму та використання цифрового простору зі складними 

кібератаками. Інші більш витончені та спрямовані на вимушене застосування 

тиску, включаючи кампанії по дезинформації та маніпулювання ЗМІ. Нещодавні 

скоординовані кібератаки в усьому світі показали вразливість сучасних 

суспільств та інститутів [800]. 

Основною метою зазначених звітних щорічних документів є 

представлення для європейської спільноти звіту щодо прогресу та наступних 

кроках щодо виконання дій у чотирьох сферах запропонованих у Спільних 

заходах: підвищення поінформованості щодо ситуації: стійкість суспільства; 

посилення здатності щодо запобігання кризи та реагування на них, а також 

координація відновлення та розширення співробітництва з НАТО для 

забезпечення взаємного доповнення у заходах. 
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Розвиваючи питання підвищення обізнаності щодо гібридних кіберзагроз, 

акценти ставляться на визначенні вразливості суспільства щодо них та 

скоординованої діяльності щодо оцінювання зазначених загроз. Для виявлення 

ключових вразливостей, враховуючи конкретні гібридні показники, 

здійснюється аналіз ризиків, що впливають на інститути та мережі. 

З приводу ризик-орієнтованого підходу, доречним є звернути увагу на 

ухвалення 20 грудня 2002 року Генеральною асамблею ООН резолюції 57/239 

«Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки» [553], згідно з якою 

термін «кібербезпека» почав активно використовуватись у правовій 

термінології. Показовим є те, що ще у 2002 році документи ООН вказували на 

необхідність оцінювання ризиків з метою виявлення загроз та факторів 

уразливості. 

Загалом, до прийняття Резолюції ООН поняття кібербезпеки у 

понятійному апараті нормативно-правових актів не використовувалось і в 

основному сприймалось як технічний термін у контексті заходів технічного 

захисту інформації. Ситуація з юридичним визначенням ключових дефініцій у 

сфері кібербезпеки, як і ситуація з правовою безпекою у кіберпросторі взагалі 

нагадувала правовий стан, що існував у період «фронтиру» Дикого Заходу США 

у XIX сторіччі, а сам по собі кіберпростір сприймався як «новий фронтир» [806, 

с. 3].  

Такий правовий стан не означає, що право як регулятор відносин відсутнє 

як таке, або не діє узагалі. Скоріше мова йде про намагання пристосувати для 

потреб, що складаються або динамічно змінюються, вимоги чинного 

законодавства, яке створене для регламентації дещо інших суспільних відносин, 

або здійснювати спроби саморегуляції відносин їх учасниками (переговорами у 

режимі реального часу, намаганням створити приписи-рекомендації, або 

формуванням приписів, що можуть розглядатись як перед-право). Інколи 

намагались регламентувати відносини суто індивідуально та у залежності від 

конкретних ситуацій, не вдаючись до необхідності зовнішнього регулятора у 

вигляді права [220, с. 71]. 
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Поряд з цим, ситуація постійно змінюється і рухається переважно в 

напрямку посилення правового регулювання та правової регламентації. Зокрема, 

Генеральна асамблея ООН констатувала, що стрімкий розвиток інформаційної 

технології означає зміну підходів державних органів, організацій та 

індивідуальних користувачів до питання кібербезпеки [553]. 

Необхідно зазначити, що комп’ютерна злочинність виникла одночасно із 

розповсюдженням комп’ютерних мереж, тому протидія комп’ютерній 

злочинності (та кіберзлочинності) було предметом міжнародного 

співробітництва, починаючи з 1990-х років [143, с. 9-11]. Але питання 

забезпечення кібербезпеки вийшло далеко за межі діяльності правоохоронних 

органів із протидії злочинності, оскільки загрози у цій сфері не обмежуються 

лише злочинною діяльністю. У термінології, яку використовує ООН, мова йде 

про глобальну культуру кібербезпеки [220, с. 72]. 

У свою чергу, глобальна культура кібербезпеки передбачає врахування 

дев’яти взаємопов’язаних елементів, зокрема: 

– обізнаність (тобто учасники повинні бути обізнані щодо необхідності 

безпеки інформаційних систем та мереж, а також про те, що саме вони можуть 

здійснити для підвищення безпеки); 

– відповідальність (учасники відповідають за безпеку мереж відповідно до 

власної ролі); 

– реагування (учасники мають вживати своєчасних та спільних заходів 

щодо попередження інцидентів, які стосуються безпеки, їх виявленню та 

реагуванню, у тому числі обмінюватись інформацією і вводити процедури, які 

передбачають оперативне та ефективні співробітництво з попередження, 

виявлення та реагування таки інцидентів); 

– етика (врахування законних інтересів інших); 

– демократія (безпека повинна забезпечуватись таким чином, щоб це 

відповідало демократичним цінностям, включаючи свободу обміну думками та 

ідеями, вільний потік інформації, конфіденційність інформації, належний захист 

приватної інформації; відкритість та гласність); 
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– оцінка ризиків (учасники повинні здійснювати періодичну оцінку ризиків 

з метою виявлення загроз та факторів уразливості, мати належні технології та 

інструменти контролю для цього з урахуванням значущості інформації, яка 

захищається); 

– проектування та впровадження засобів забезпечення безпеки; 

– переоцінка (належні та своєчасні заходи з внесення змін в політику, 

практику забезпечення безпеки з врахуванням нових та зміни існуючих загроз) 

[220, с. 72-73]. 

Резолюція ООН не єдиний міжнародний правовий документ, що акцентує 

увагу на необхідності оцінювання ризиків у системі забезпечення кібербезпеки. 

Зокрема, Директива ЄС щодо заходів по забезпеченню високого загального рівня 

безпеки мережевих та інформаційних систем у всьому Союзі (Директива 

NIS) [545] закладає єдині правила та вимоги в сфері кібербезпеки для всіх країн 

ЄС, але залишає за кожною країною-членом право вжити власних заходів щодо 

імплементації норм цієї Директиви в національне законодавство. Більше того, 

Директива вимагала від країн-членів упровадження цих правил ще до 9 травня 

2018 року. 

Зазначене передбачає, що для підвищення спроможності забезпечення 

кібербезпеки на національному рівні держави-члени ЄС повинні розробити 

національну стратегію мережевої та інформаційної безпеки, яка має включати в 

себе: 

 стратегічні цілі, пріоритети та державне підгрунтя,  

заходи з підготовки до кіберінцидентів, реагування на них та відновлення 

після них,  

засади державно-приватного парнерства,  

програму освітніх, тренувальних заходів та заходів з підвищення 

обізнаності,  

план науково-дослідницьких робіт,  

план оцінки та управління ризиками,  

список стейкголдерів, відповідальних за реалізацію стратегії,  
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визначити один чи більше державних органів, що будуть відповідати за 

виконання Директиви,  

створити одну чи більше команд реагування на комп’ютерні надзвичайні 

події. 

Загалом, для досягнення мети Директиви, забезпечення більш високого 

рівня мережевої та інформаційної безпеки в межах Європейського Союзу, 

визначено у якості необхідних заходів три основних напрямки: 

підвищення спроможность системи кібербезпеки на національному рівні; 

підвищення рівня пан-європейського співробітництва; 

запровадження управління ризиками та зобов’язання сповіщати про 

кіберінциденти операторів базових послуг та провайдерів цифрових послуг. 

Таким чином, управління ризиками міжнародними правовими актами 

визначається не лише у якості рекомендацій, а й як обовязковий елемент, що 

підвищує обізнаність щодо вразливості системи у сфері забезпечення 

кібербезпеки. 

Для розуміння проблем, що мають місце у сфері забезпечення 

кібербезпеки, а також знаходження шляхів їх вирішення важливим, є 

дослідження питань історії і логіки походження поняття «ризик», його сутності, 

змісту та місця у системі сучасного суспільного розвитку. 

Загалом, потрібно зазначити, що розвиток суспільства у досить тривалий 

історичний період, певним чином, відзначався ризиковим характером. Поряд з 

тим, порівняно новітнім продуктом розвитку наукової думки стало усвідомлення 

ризикогенності людської діяльності та атрибутивність ризику у процесах 

сучасного суспільного розвитку.  

Як свідчить практичний досвід, для більшості осіб, що приймають 

управлінські рішення, зокрема, й у сфері державного управління, психологічно 

важко адекватно сприймати атрибутивність ризику. Особливо нерозуміння 

важливості зазначеного мало місце в практиці державно-управлінської 

діяльності за радянських часів, коли головним постулатом було притаманність 

ризиків лише капіталістичному суспільству через дію ринкових законів, 
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стихійність та відсутності планування. Ментальне несприйняття феномену 

ризику мало місце не лише у радянських державних діячів. Американський 

правознавець Т. Лоуві зазначає, що у цей же, фактично, час в американській 

державній політиці, попри старі традиції лібералізму, які високу цінність 

надавали праву на ризик, домінувала доктрина захисту від ризику і декларацій 

побудови у Сполучених Штатах «суспільства вільного від ризику» [379, с. 254].  

Лише з приходом до влади уряду Р. Рейгана розпочалася переоцінка 

проблеми ризику в політичній ідеології у бік деміфологізації ідеї «суспільства, 

вільного від ризику» на користь пошуку конструктивних підходів до державного 

управління ризиками суспільного життя [379]. 

Обґрунтований погляд на проблему ризику базується на усвідомленні 

феномену ризику, що є сталим атрибутом людської життєдіяльності, з широким 

спектром прояву та масштабами, що пов’язані із соціально-історичним 

розвитком суспільства, і є певним чином віддзеркаленням його інтенсивності. 

Для сучасного сприйняття важливим є розуміння того, що в інформаційному 

суспільстві за рахунок поширення інфогенних ризиків, посилюються характерні 

для індустріальної стадії суспільного розвитку соціальні ризики.  

Гідденс Е. зазначає, що жити в епоху «пізньої сучасності», під якою він, по 

суті, розуміє інформаційне суспільство, значить жити в світі випадковостей і 

ризику, незмінних супутників соціальної системи, що прагне до встановлення 

владарювання над природою та рефлексивного творіння історії. З його точки 

зору, поняття ризику стає центральним у суспільстві, яке прощається з минулим 

та традиційним і відкривається для незвіданого майбутнього, а в самому 

суспільстві з’являється таке явище, як прагнення контролювати час і 

колонізувати майбутнє [168. С. 107].  

У свою чергу, Штомпка П., розвиваючи погляди щодо зростання 

ризикогенності суспільного розвитку зазначає, що феномен ризику набуває 

нових якостей, пов’язаних з виникненням нових некерованих ситуацій, які 

приховують загрозу не лише окремим індивідам, але й соціальним системам, і в 

тому числі державам, наражаючи на небезпеку мільйони людей, а то й людство 
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в цілому. Такі нові якості ризику вирізняють його як з об’єктивної, так і з 

суб’єктивної точки зору, бо не лише посилюються й урізноманітнюються 

фактори ризику самі по собі, але й стає більш гострим, ніж коли-небудь раніше, 

їх сприйняття [698].  

Тобто, можемо стверджувати, що феномен ризику набуває більш 

універсальної форми, що несе певні загрози суспільству незалежно від етнічної 

чи класової належності. Крім того, ризики глобалізуються, торкаючись все 

більшої кількості людей, та розповсюджуються на все більш широкі території. 

З’являється все більше інституцій, які спеціально опікуються проблемою ризику 

або ж кладуть його в основу своєї діяльності (страхування, азартні ігри, спорт, 

біржі тощо). У сучасних умовах окремі несприятливі події в різних країнах і 

регіонах світу трансформуються в цілісну глобальну проблему - проблему 

виживання людства в ускладнених природних і суспільно-політичних умовах, 

висувають на порядок денний питання про існування глобального ризику [39]. 

Тотальність і всеосяжність ризику на сучасному етапі розвитку суспільства 

сформували підстави щодо утвердження стійкого сприйняття проблеми ризику 

як одного з утворюючих факторів сучасного і особливо майбутнього суспільства, 

що також набуває все більшого загальносоціального значення. 

Різні автори вбачають у цьому навіть зміну політико-суспільних акцентів і 

початок процесу формування новітньої фази розвитку суспільства – «суспільства 

ризику». Більше того, як стверджує німецький учений Ульріх Бек (Beck U.), 

людство вже вступило в цю нову фазу свого розвитку [729]. Цієї думки 

дотримується також Роберт Швеблер (Schwebler R.) [854].  

Причиною таких змін є характерні особливості більшості сучасних загроз 

та породжуваних ними ризиків, які виходять за межі локального значення та 

набувають глобального. Такий підхід в достатній мірі відображено в наступному 

визначенні суспільства ризику – це постіндустріальна формація, яка 

відрізняється від індустріального суспільства низкою особливостей, головною з 

яких є те, що якщо для індустріального суспільства характерним був розподіл 

благ, то для суспільства ризику – розподіл загроз і зумовлений цим ризик. [561, 
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с. 282]. 

Більше того, низка фахівців у галузі теорії ризику висувають припущення 

про те, що в найближчій перспективі світове співтовариство чекає ще більш 

суттєва трансформація. На їх думку, логічним і історично природним 

продовженням «суспільства ризику» буде суспільство більш високого рівня – 

побудоване на управлінні ризиком. Тобто суспільство будуватиме свою 

економічну стратегію розвитку не тільки з урахуванням ризику, але навіть на базі 

управління ризиком [545]. 

Бехман Г. зазначає, що в ментальності індустріального суспільства різного 

роду деструктивні наслідки нерідко звужуються до залишкового ризику, який у 

зв’язку з величезними прибутками трактується як соціально адекватні втрати, 

свого роду допустима ціна за добробут [87, с. 27]. Тому ризик не стільки є 

властивістю техніки, скільки зумовлений потенційною діяльністю суспільства, в 

якому майбутнє не може бути розмитим і повинно вже сьогодні бути 

усвідомленим і прорахованим [87, с. 42].  

Сприймаючи інформаційне суспільство у якості суспільства ризику, 

достатньо адекватним є тлумачення щодо застосування концепції У. Бека у 

контексті державного управління, за якою інформаційне суспільство є «другим 

модерном». Він його також називає «суспільством ризику», вважаючи, що вічно 

притаманний суспільному життю феномен ризику на цій стадії цивілізаційного 

розвитку набуває принципово нових рис. Він вважає, що фактично всі сучасні 

суспільства є суспільствами ризику. Це значить, що в сучасних умовах 

виробництво соціальних благ постійно супроводжується суспільним 

виробництвом ризиків, причому останній вид виробництва є домінуючим, а 

збитки від нього мають тенденцію до превалювання над здобутками технічно-

економічного зростання [561, с. 286].  

Важливим, на нашу думку, є узагальнення Бека У., який зазначає, що 

політична стабільність в суспільстві ризику виявляється стабільністю відмови 

від продумування наслідків та необхідності усвідомлення ризикогенного 
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характеру сучасного суспільного розвитку як на рівні пересічних громадян, так і 

на рівні суспільства та державної влади [561, с. 287]. 

Ризик має місце у діяльності суб’єктів управління в ситуації 

невизначеності, а тому є постійним атрибутом управлінської діяльності [336]. 

Розуміння терміну «ризик» надзвичайно варіативне, але в будь-якому разі – це 

форма поведінки суспільного суб’єкта, яка пов’язана з подоланням 

невизначеності і відображає ступінь досягнення очікуваного результату.  

З точки зору Лумана Н., слід розмежовувати ризик і небезпеку, бо 

небезпека є завжди, оскільки немає абсолютної надійності, а ризик має місце там, 

де є рішення або відмова від нього. Тому невизначеність майбуття слід 

розглядати у двох перспективах, залежно від того, співвідноситься воно з 

прийняттям рішень чи ні, бо про ризик може йти мова лише тоді, коли існує 

можливість прийняття, яке може потягнути за собою шкоду. При цьому вчений 

наголошує, що вільної від ризику поведінки не існує, як і не існує абсолютної 

надійності. Якщо рішення не приймається і суб’єкт утримується від дій, то все 

одно ризику він не уникає [384]. Так, Луман Н. вважає, що усвідомлення, оцінка 

ризику і прийняття ризику - проблема не лише ментальна (психологічна), але й 

соціальна, бо сам по собі зовнішній світ не знає ніякого ризику, оскільки йому, 

на відміну від людини й суспільства, невідомі ніякі очікування, цінності та 

калькулювання імовірностей [561, с. 274].  

Управління ризиками реалізації державної політики в епоху глобалізації 

повинно ґрунтуватися, насамперед, на тому, що кожен із суб’єктів прийняття 

рішень повинен вдаватися до прогнозування майбутніх умов її здійснення та 

наслідків її реалізації [181; 121; 768].  

Державна політика буде неефективною якщо базується на неякісному 

прогнозуванні, або за відсутності такого взагалі. У свою чергу, ефективність 

прогнозування ускладняється хаотичністю та непродуманістю політичних та 

адміністративних рішень. Такий стан речей є одночасно і причиною, і наслідком 

багаторічної неефективності українського публічного управління. 
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І навіть якщо суб’єкти, що приймають управлінські рішення щиро 

прагнуть об’єктивно спрогнозувати майбутні умови та наслідки реалізації своєї 

державної політики відповідно до принципів соціальної справедливості, за 

браком бази знань і системи для вирішення задач ризик-менеджменту такі 

прогнози та й самі рішення будуть необґрунтованими та хибними.  

Причиною також є тиск поточної роботи, бюрократизація відносин, що 

поглинають службовця, не лишаючи йому достатнього часу та енергії для 

виважених стратегічних рішень.  

Однак, наявність певних необхідних знань ще не гарантує ефективність 

адміністративного прогнозування ризиків реалізації державної політики. 

Наявність компетентності в певній галузі знань ще не гарантує здатність до 

прогнозування, що завжди перебуває у тісному взаємозв’язку. Крім того, 

компетентність повинна поєднуватися з навичками використання спеціальних 

технологій ризик-менеджменту. 

Таким чином, еволюційні перетворення, що мають місце з утвердженням 

інформаційного суспільства, потребують упровадження науково обґрунтованої 

системи заходів прогнозування суспільного розвитку у будь якій сфері 

життєдіяльності. Як зазначав відомий американський футуролог Ф. Фукуяма, 

зрушення у бік інформаційного суспільства віталося практично всіма, хто про 

нього писав або говорив. Всі зміни, які принесе розвиток інформаційного 

суспільства, розглядалися виключно як сприяючі процвітанню суспільства в 

цілому, а також благотворні для демократії та свободи особистості [664]. Саме в 

такому аспекті розглядаються й наслідки розбудови інформаційного суспільства 

в Україні у низці відповідних законодавчих та урядових документів, а також у 

більшості українських наукових досліджень. Відповідним чином ідея 

інформаційого суспільства і пропагується в українському соціумі. Але навіть у 

країнах – піонерах розбудови інформаційного суспільства – інформаційна 

революція потягнула за собою не лише позитивні наслідки [561, с. 297].  

Фукуяма Ф. був одним із перших, хто звернув увагу і на низку негативних 

явищ, пов’язаних з переходом передових індустріальних країн від 
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індустріального суспільства до інформаційного. Цей комплекс явищ він назвав 

«великим розривом». Сюди відносяться ріст злочинності, падіння 

народжуваності та дестабілізація сімейних і родинних зв’язків, різке зменшення 

довіри до суспільних інституцій та державної влади, послаблення інтенсивності 

міжособистісного спілкування і стійкості стосунків між громадянами тощо [561, 

с. 297].  

Інший, не менш відомий американський футуроролог Тоффлер Е. писав 

про феномен футурошоку в суспільствах, охоплених інформаційною хвилею 

цивілізаційного розвитку. Причиною «шоку від майбутнього» є настільки різке 

прискорення темпів суспільних змін під впливом впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій, що адаптаційні можливості 

особистості, суспільства та соціальних структур виявляються 

недостатніми [644]. Таким чином, державне управління розвитком 

інформаційного суспільства повинно гуртуватися на усвідомленні того, що 

побічними наслідками дій, спрямованих на втілення зазначеного ідеалу, можуть 

бути деструктивні процеси у функціонуванні й розвитку соціуму в цілому, і це 

може проявлятися, в кінцевому рахунку, в зниженні економічної ефективності 

суспільства та його обороноздатності, посиленні соціальної напруженості й 

появі внутрішніх соціальних конфліктів, падінні суспільної моралі тощо [561, 

с. 297].  

Однак жодного слова в законодавчих та урядових документах про цей бік 

процесу державотворення. Тому важливим завданням є з’ясування можливостей 

державного управління соцієтальними ризиками розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

Важливим елементом подальшої розбудови системи забезпечення 

кібербезпеки України, особливо в умовах гібридної війни, є необхідність 

імплементації положень Директиви Європейського Парламенту І Ради (ЄС) 

2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки 

мережевих та інформаційних систем на території Союзу (далі – Директива 

NIS) [213].  
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Положення зазначеної Директиви NIS містять низку вимог щодо 

покращання рівня кібербезпеки. Зокрема, національні стратегії кібербезпеки, 

стосується таких питань: 

цілі та пріоритети національної стратегії щодо безпеки мережевих та 

інформаційних систем; 

рамки врядування для досягнення цілей та пріоритетів національної 

стратегії щодо безпеки мережевих та інформаційних систем, у тому числі ролей 

та зобов’язань урядових органів та інших відповідних діячів; 

визначення інструментів, що стосуються підготованості, реагування та 

відновлення, у тому числі співпраці між публічним та приватним секторами; 

зазначення освітніх, навчальних програм, та програм підвищення 

поінформованості, що стосуються національної стратегії щодо безпеки 

мережевих та інформаційних систем; 

зазначення планів досліджень і розробок, що стосуються національної 

стратегії щодо безпеки мережевих та інформаційних систем; 

план оцінювання ризику для визначення ризиків; 

список різних діячів, залучених до реалізації національної стратегії щодо 

безпеки мережевих та інформаційних систем. 

Крім того, у ст.ст. 14 та 16 першою вимогою щодо безпеки й повідомлення 

про інцинденти зазначено, що держави-члени повинні забезпечувати, щоб 

оператори основних послуг, а також надавачі цифрових послуг вживали 

відповідних та пропорційних технічних та організаційних заходів для 

управління ризиками, пов’язаним з безпекою мережевих та інформаційних 

систем, які вони використовують у своїх операціях. З огляду на новітні знання, 

такі заходи повинні забезпечувати рівень безпеки мережевих та інформаційних 

систем, що відповідає ризику, який виник. 

Загалом у тексті Директиви NIS 17 разів використовується термін «ризик», 

який у ст. 4 «Терміни та означення» визначено наступним чином: «ризик» 

означає будь-яку обставину чи подію, яку можна розумно виявити, що має 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA#w124
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA#w125
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA#w133
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA#w134
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-16/find?text=%F0%E8%E7%E8%EA#w123
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потенційний негативний вплив на безпеку мережевих та інформаційних 

систем [213]. 

У свою чергу, потрібно зазначити, що у звязку з імплементацією Україною 

європейського законодавства, ми змушені будемо зазначені норми Директиви 

NIS також імплементувати до вітчизняного законодавства. 

Поряд з тим, чинний Закон України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» будь якої діяльності щодо оцінювання ризиків у сфері 

забезпечення кібербезпеки не передбачає. 

На нашу думку, зазначене є суттєвим недоліком чинного вітчизняного 

законодавства, що мотивується нами з декількох точок зору: 

 об’єктивно сучасні процеси суспільного розвитку потребують 

запровадження інституту наукового прогнозу у прийнятті управлінських рішень, 

забезпечення якого методологічно лежить у безпекознавчій площині та базується 

на ризик-орієнтованому підході до прогнозування; 

оцінювання ризиків у сфері забезпечення кібербезпеки України є не лише 

необхідністю сучасного етапу розвитку суспільства, а й вимогою формальною та 

юридичною міжнародного законодавства, зокрема, європейського, подальша 

імплементація якого в Україні зобов’язує до виконання та впровадження;  

з методологічної точки зору, оцінювання ризиків передбачає не лише 

інформування щодо величини тієї чи іншої загрози у кіберсфері, а й з’ясування 

питань стійкості суспільства у протидії цим загрозам, що у свою чергу формує 

підгрунтя для визначення пріоритетних напрямів підвищення стійкості 

вітчизняної системи у сфері забезпечення кібербезпеки України; 

сучасний стан забезпечення кібербезпеки України напряму залежить від 

активності агресора у кіберпросторі, а тому кіберзагрози для нашого суспільства, 

перш за все, лежать не у площині факторів внутрішнього характеру, а виключно 

– зовнішньої цілеспрямованої діяльності спецслужб країни-агресора, що 

об’єктивно мотивує на формування ефективної національної системи 

забезпечення кібербезпеки України; 
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з огляду на місце інституту ризик-орієнтованого підходу (оцінювання 

ризиків, управління ризиками) у механізмі державного регулювання, 

об’єктивним є упровадження його у чинному законодавстві та визначення 

важливим інструментом у механізмі адміністративно-правового регулювання у 

якості заходів попереджувального характеру. 

Таким чином, чинне вітчизняне законодавство потребує упровадження 

відповідних норм щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності 

по забезпеченню кібербезпеки України. Зокрема, це стосується як Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» так і проекту 

Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист» від 27.05.2019 р. 

№ 10328-III. Зокрема, новели зазначеного змісту мають містити наступне: 

Визначення основних термінів:  

ризик-орієнтований підхід щодо забезпечення кібербезпеки – принцип 

забезпечення кібербезпеки, на основі оцінювання ризиків порушення прав та 

свобод, а також інтересів суспільства та держави у кіберпросторі, а також вжиття 

відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що 

забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня; 

ризик-орієнтований підхід щодо захисту критичної інфраструктури – 

принцип захисту критичної інфраструктури, на основі оцінювання ризиків 

порушення безпеки критичної інфраструктури, а також вжиття відповідних 

заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують 

мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня; 

ризики – рівень реальної загрози порушення прав та свобод, а також 

інтересів суспільства та держави у кіберпросторі (порушення безпеки критичної 

інфраструктури); 

управління ризиками – комплекс заходів, що вживаються суб’єктами 

забезпечення кібербезпеки (операторами критичної інфраструктури): виявлення 

та оцінювання загроз й вразливості національної системи забезпечення 

кібербезпеки (критичної інфраструктури), оцінювання ризиків поширення 



378 

загроз, - та прийняття на цій основі відповідних управлінських рішень щодо 

мінімізації ризиків. 

У свою чергу, реагуючи на прояв гібридної війни у вигляді «зелених 

чоловічків» в Криму в 2014 році, НАТО також прийшло до розуміння 

надзвичайної важливості гібридних проявів та необхідності адекватного 

реагуванняу стратегіях сучасної війни. У НАТО у короткий термін було 

прийнято стратегію протидії гібридним загрозам [831] із врахуванням створення 

засобів моніторингу і аналізу гібридних загроз на основі роботи розвідувальних 

служб і у співпраці з іншими установами НАТО. Основні положення Стратегії 

передбачають: 

- удосконалення обміну розвідувальними даними і механізмів раннього 

попередження для прогнозування і фіксування гібридної воєнної діяльності 

(передусім, з боку РФ); 

- використання державними та недержавними суб’єктами у протистоянні 

гібридним загрозам широкомасштабних і тісно поєднаних між собою 

традиційних та нетрадиційних засобів, відкритої та прихованої військової сили, 

воєнізованих формувань та заходів цивільного характеру; 

- розроблення набору показників раннього попередження для опрацювання 

різних варіантів реагування на кризові ситуації; 

- можливість прийняття Північноатлантичною радою НАТО рішення про 

приведення у дію ст. 5 Вашингтонського договору для протидії гібридній війні у 

рамках колективної оборони; 

- продовження ефективної співпраці та координації зі своїми партнерами 

та відповідними міжнародними організаціями (зокрема, ЄС), відповідно до 

домовленостей, спрямованих на протидію гібридній війні [834]. 

Розвиваючи співпрацю між НАТО та ЄС 8 липня 2016 року у Варшаві була 

підписана Спільна декларація [798]. У ній визначено конкретні заходи та дії, які 

переважно зосереджені на: 

підвищенні стійкості притистояти гібридним загрозам; 

розширенні координації у сфері забезпечення кібербезпеки. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm?selectedLocale=en
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Згодом, у липні 2018 в Брюселі була узгоджена Друга Спільна 

декларація [797], яка зосердила увагу на: 

акцентовано увагу розширеній можливості реагування на гібридні загрози, 

посиленні готовності до кризових ситуацій, обміні свочасному інформацією, 

зокрема щодо кібератак, протистоянні дезинформації тощо; 

необхідності подальшої співпраці в реагуванні на гібридні кіберзагрози, 

зокрема щодо боротьби з тероризмом та посилення стійкості до хімічних, 

біологічних та ядерних ризиків. 

На додаток до забезпечення співробітництва між НАТО і ЄС 

довгоочікуваною платформою спільних інтересів, протидія гібридним загрозам 

привела до низки нових цікавих подій в Європейському союзі. Європейська 

комісія і EEAS створили міжвідомчу групу з протидії гібридним загрозам, яка 

проводить регулярні засідання на різних рівнях. Ця група покликана 

забезпечувати спільну обізнаність з подіями і процесами за допомогою 

європейських інституцій, що стосуються протидії гібридним загрозам і є першим 

перспективним кроком до комплексної моделі викликів у галузі безпеки. В 

ідеалі, вона може сприяти появі більш потужної платформи цивільної і 

економічної готовності, кібербезпеки та інших питань, які по суті стосуються 

багатьох секторів [600]. 

Таким чином, протидія гібридним кіберзагрозам базується на взаємній 

зацікавленості та є пріоритетним напрямом посилення співпраці між НАТО і 

Європейським Союзом. Такого роду співпраця не є самоціллю, головна мета 

обєднання зусиль в умовах гібридної війни – підвищення стійкості суспільства у 

кіберпросторі. 

У сучасному глобалізованому світі проблема забезпечення стійкості 

держави і суспільства до загроз різного характеру стає все більш актуальною, 

особливо, коли ці загрози трансформуються і набувають нових гібридних форм. 

Так, за умов швидкого розвитку інформаційних технологій, нині вже не 

обов’язково вдаватися до відкритої збройної агресії для нанесення відчутних 

втрат супротивнику. Іноді достатньо вивести з ладу (тимчасово чи на більш 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156626.htm?selectedLocale=en
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тривалий час) деякі об’єкти критичної інфраструктури або ключові соціальні, 

економічні чи військові ресурси держави [331]. 

Гібридна агресія Російської Федерації продемонструвала недосконалість 

глобальної та регіональних систем безпеки. Вона змінила безпекове середовище 

та поставила під сумнів світовий порядок, що склався по завершенню «холодної 

війни». Водночас, саме дії РФ стали потужним стимулом як для окремих країн, 

так і для міжнародних організацій для перегляду концептуальних підходів до 

забезпечення стійкості держави та суспільства з метою їх адаптації до нових 

умов [331]. 

Загалом термін «стійкість» характеризує певний стан субєкта, 

інфраструктури або системи чи суспільства. Зокрема, у термінологічному 

глосарії ООН, «стійкість» визначається як здатність систем, громад та 

суспільства абсорбувати зовнішні впливи та швидко відновлювати 

характеристики (базову структуру та функції), так і адаптивні можливості, 

гнучкість системи в умовах значних трансформацій, впливів зовнішнього 

середовища [864, с. 24].  

У 2017 році Міжнародна організація зі стандартизації внесла до розділу 

«Безпека і стійкість» каталогу стандартів поняття «Організаційна стійкість», що 

містить також рекомендації стосовно підвищення відповідного виду стійкості 

для організацій різних типів і розмірів [792]. 

Поряд з тим, термінологічна проблема пов’язана, перш за все, з 

неоднозначним перекладом, використанняи та тлумачення його різними мовами 

та країнами. Тімоті Пріор та Йонас Хагман зазначають, що різноманіття смислу 

поняття «стійкість» призводить до проблеми його уточнення для тих, хто формує 

державну політику [843, с. 282]. 

Бірюков Д.С. зазначає, що «стійкість» може використовуватися в практиці 

здійснення безпекової політики сучасної держави в декількох формах: як 

політична установка щодо забезпечення захищеності певних об’єктів безпеки 

(декларація сформованої цілі безпекової політики), як описова характеристика 

цих об’єктів (при формуванні певних властивостей об’єктів безпеки задля 
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«правильної поведінки» по відношенню до загроз), як цільова установка при 

формуванні властивостей об’єктів безпеки (аргументація для розподілу 

зобов’язань між суб’єктами забезпечення безпеки) [99, с. 220]. З цього приводу 

Дженіфер Коул зазначає, що поняття стійкості стає цільовим при аналізі та 

управлінні ризиками, пов’язаними із техногенними аваріями та природними 

лихами [740].  

Поряд з тим, поняття «стійкість» (англ., resilience) та «стійкий» (англ., 

resilient) сформувалися та характеризуються певними узагальненими ознаками в 

розвинених англомовних країнах, тому і перенесені до міжнародних 

нормативно-правових актів у вже визначеному значенні та набули практичного 

застосування у стратегічних документах у сфері безпеки.  

Джером Каган зазначає, що поняття «стійкість» щільно увійшло у порядок 

денний безпекової політики в Сполучених Штатах, на ньому періодично 

фокусується увага у виступах політичного керівництва, Конгресом 

проголошуються «місяці стійкості», дане поняття систематично 

використовується в стратегічних документах [805]. А Джонатан Джозеф з 

Великої Британії розглядає «стійкість» як неоліберальну форму 

державногоуправління, в якій наголос робиться на здатності суспільства 

адаптуватися до загроз, що поєднує її з неоліберальним підходом до мобілізації 

соціальних агентів [803]. 

Представниця Лондонської школи економіки Сабіна Селчоу у 2015 році 

проаналізувала Стратегію національної безпеки США (в редакції 2010 року) та 

виявила безпосереднє використання терміну «стійкість» в контексті [826]:  

підвищення стійкості держави та національної економіки;  

дотримання послідовного політичного курсу країни на основі 

американських цінностей;  

здатності реагувати на надзвичайні ситуації;  

зменшення вразливості та підвищення стійкості критичної 

інфраструктури;  

протидії глобальним викликам.  
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Звертає на себе увагу застосування терміну «стійкість» у тексті Стратегії 

нацбезпеки Великої Бритації. При визначенні мети державної політики у 

зазначеній сфері вказується про розбудову оборони, стійкості та партнерства. 

Крім того, акцентовано увагу на зміцненні внутрішньої стійкості у протистоянні 

глобальним викликам [825]. Тобто у Стратегії національної безпеки Великої 

Британії стійкість використовується як складова частина, один з елементів 

забезпечення національної безпеки.  

Доречі, Стратегія національної безпеки України поняття стійкості 

використовує лише у контексті підвищення стійкості національної економіки до 

негативних зовнішніх впливів [529], хоча понятійного визначення змісту 

зазначеного терміну взагалі немає. 

У часи створення НАТО у 1949 р. стійкість реалізовувалась застосуванням 

принципу колективної оборони саме у контексті можливості витримувати 

неочікувані військові удари, що закріплено було Північноатлантичним 

договором. У ст. 3 визначалося, що для забезпечення ефективнішої реалізації 

цілей Договору країни-члени, діючи окремо чи колективно, шляхом постійного 

та ефективного вдосконалення власних можливостей та взаємодопомоги, 

підтримуватимуть і розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність 

протистояти збройному нападу [475].  

За сучасних безпекових умов актуальність забезпечення стійкості НАТО 

значно зросла та все частіше розглядається у якості окремого напряму діяльності 

Альянсу на додаток до колективної оборони, кризового менеджменту та 

співробітництва у сфері безпеки [108]. 

Після анексії Криму Росією у вересні 2014 року, за результатами 

Уельського саміту, реагуючи на зміну глобального безпекового середовища, 

Північноатлантична рада затвердила «План дій НАТО щодо забезпечення 

готовності», запропоновані заходи якого були спрямовані на: 

- посилення оборонних спроможностей Альянсу шляхом збільшення 

кількості військової техніки та особового складу військових підрозділів, 

включаючи наземну, повітряну та морську компоненти; 
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- підвищення мобільності та оперативності підрозділів; 

- удосконалення управління військами шляхом створення відповідних 

командних (штабних) структур, поліпшення співпраці і координації між 

структурами Альянсу і національними збройними силами, а також перегляду та 

оновлення оборонних планів, що стосуються східноєвропейського регіону; 

- збільшення кількості навчань та тренувань, спрямованих на 

відпрацювання заходів антикризового управління та колективної оборони; 

- посилення захисту об’єктів національної інфраструктури східних 

союзників; 

- посилення спроможностей із здобування розвідувальної інформації [830]. 

Безпосередня увага щодо нових заходів зі зміцнення оборони і засобів 

стримування НАТО і саме на основі забезпечечння стійкості у нормативних 

документах була реалізована у червні 2016 р. на зустрічі міністрів оборони країн-

членів НАТО у вигляді Керівних принципів щодо стійкості, які полягають у 

наступному: 

гарантована дієвість уряду і критично важливих урядових служб; 

стійке постачання енергії; 

здатність ефективно вирішувати ситуацію з неконтрольованим 

переміщення людей; 

стійкі джерела продуктів і води; 

здатність впоратися з проблемою значних людських втрат; 

стійкі цивільні системи зв’язку; 

стійкі транспортні системи (для потреб НАТО) [827]. 

У то й же час, поза увагою НАТО не залишається і безпека кіберпростору, 

уразливість якого важається надзвичайно високою. Для забезпечення 

кіербезпеки у рамках НАТО вжито наступних заходів [331]: 

створені команди кіберреагування; 

підписано Меморандум про порозуміння між Альянсом і окремими його 

країнами-членами щодо забезпечення захищених підключень для обміну 

інформацією і врегулювання криз; 
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Центр передового досвіду з кіберзахисту НАТО активізував діяльність у 

напрямку розвитку спеціальних можливостей щодо протидії шкідливим 

програмам та підготовки фахівців відповідного рівня; 

налагоджується співпраця між Альянсом і малими та середніми 

компаніями-розробниками кібертехнологій, які часто найбільш інноваційні в цій 

сфері; 

у ході саміту НАТО у Варшаві був підписаний документ під назвою 

«Зобов’язання щодо кіберзахисту», згідно з яким країни-члени Альянсу 

підтвердили курс на розвиток сил і засобів з метою зміцнення загальної стійкості 

організації [835]; 

у країнах-членах НАТО прийняті національні стратегії кібербезпеки і 

внесені зміни до законодавства щодо злочинів проти неї. 

Із врахуванням специфіки гібридної війни НАТО визначає напрями щодо 

посилення стійкості у протистоянні кіберзагрозам: 

широке втілення кіберзахисту в операції і місії НАТО, підвищення статусу 

внесків країн-членів Альянсу у кіберзахист з допоміжного до більш 

самостійного; 

розвиток сил і засобів кіберзахисту серед членів НАТО, обмін досвідом 

між членами Альянсу з використанням формальних і неформальних каналів 

(включаючи процес оборонного планування в НАТО); 

чітке визначення міжнародної ролі Альянсу у підтримці відповідальної 

поведінки держави в кіберпросторі і заходів з розбудови довіри в кіберсфері; 

обмін розвідувальними даними та інформацією про стан справ у кіберсфері 

як між членами НАТО, так і з іншими міжнародними організаціями; 

налагодження співпраці на основі взаємного доповнення з Центром ЄС з 

боротьби з кіберзлочинами, особливо у світлі гібридної війни та конфліктів у 

сірих зонах [829]. 

Для узагальнення також можна зазначити, що НАТО належну увагу 

приділяє співпраці країн-членів та розбудові ефективного формату спільних 
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зусиль у протидії гібридним кіберзагрозам як невід’ємний елемент розбудови 

стійкості Альянсу та власної стійкості країн-партнерів. 

У свою чергу, інституційне формування стійкості мало місце і в 

Європейському Сєюзі, але до початку російської агресії на територію України у 

концептуальних документах ЄС, що мали відношення до загальних безпекових 

питань, зокрема: Стратегія європейської безпеки «Безпечна Європа у кращому 

світі» від 2003 року та Звіт про її імплементацію від 2008 року, – питання 

стійкості не розглядалося.  

У Комюніке Єврокомісії від 3 жовтня 2012 р. йшлося про стійкість, але це 

стосувалося виключно ускладнення ситуації у північно-східній Африці, 

викликаного продовольчою кризою у цьому регіоні. Тоді у ЄС визначали 

стійкість як здатність особи, окремого господарства, суспільства, країни або 

регіону протистояти, адаптуватися та швидко відновлюватися після стресів та 

шоків [742]. Таке визначення є більш широким, порівняно з підходами, які 

пропонувалися НАТО, і охоплює не лише військову сферу, але й інші. 

Анексія Криму та події на сході України призвели до суттєвої активізації 

ЄС у пошуках вирішення проблеми забезпечення стійкості держави і суспільства 

в умовах сучасних викликів і загроз. 

А вже у травні 2015 року Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу, 

висловлюючи стурбованість ситуацією на континенті й у світі, закликала до 

дієвих пропозицій, спрямованих на подолання гібридних загроз та зміцнення 

стійкості ЄС та її держав-членів, а також партнерів [747].  

У цей же час Інститут ЄС з досліджень проблем безпеки опублікував 

доповідь під назвою «На шляху до Глобальної стратегії ЄС: передумови, процес, 

рекомендації», у якій на підставі аналізу документів Євросоюзу, Стратегічної 

концепції НАТО від 2010 року та Стратегії національної безпеки США від 2015 

року акцентовано увагу на значенні стійкості для забезпечення безпеки як на 

рівні окремих держав, так і міжнародних об’єднань [818]. 

У квітні 2016 р. Високий представник Європейського Союзу із 

закордонних справ та безпекової політики, Заступник Голови Європейської 
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комісії Федеріка Могеріні сформувала документ «Спільна програма з протидії 

гібридним загрозам: відповідь Європейського Союзу», що зазначав на 

необхідності створення потенціалу стійкості як однієї з головних цілей ЄС. У 

документі зазначалось у якості пріоритету підвищення стійкості – забезпеченні 

кібербезпеки через співпрацю із партнерами [789]. 

У червні 2016 р. була розроблена Глобальна стратегія зовнішньої та 

безпекової політики ЄС «Спільне бачення, спільна дія: сильніша Європа», у якій 

зміцнення стійкості є одним із найважливіших принципів Євросоюзу. 

Старатегічними пріоритетами діяльності ЄС визначено забезпечення безпеки 

кіберінфраструктури, стратегічних комунікацій та складових Європейського 

електронно-цифрового простору, а також підтримка стійкості сусідніх держав і 

суспільств, розташованих на схід і південь від ЄС, що викладено в основних 

положеннях: 

нестабільність, навіть за межами ЄС, загрожує його життєво важливим 

інтересам; 

здатність держав і суспільств через проведення реформ протидіяти 

внутрішнім і зовнішнім кризам і відновлюватися після них (тобто, їх стійкість до 

загроз) вигідна для Євросоюзу і сусіднім з ним країнам; 

ЄС спільно зі своїми партнерами буде сприяти підвищенню стійкості в 

сусідніх регіонах; 

стійкість держави безпосередньо зв’язана з її безпекою, що є ключовим 

фактором для процвітання і демократії; 

Євросоюз для забезпечення стійкої безпеки має намір підтримувати не 

лише державні інституції, але й все суспільство, яке за умови наявності 

демократії, довіри до державних інституцій та стійкого розвитку стає основою 

стійкої держави [857]. 

Для реалізації напрямів, визначених у зазначеній Стратегії, у грудні 2016 

року Європейська рада затвердила «План імплементації заходів у сфері безпеки 

і оборони», яким визначено стратегічні пріоритети ЄС: 

захист Євросоюзу і його громадян; 
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реагування на конфлікти і зовнішні кризи; 

розбудова потенціалу партнерів шляхом систематичних внесків у їх 

стійкість та стабільність [772]. 

У спільних комюніке (2016 – 2018 рр.) Європейського парламенту та 

Європейської ради щодо реалізації заходів протидії гібридним загрозам в 

Європейському Союзі [796; 800; 801] та у звіті про імплементацію плану заходів 

2016 року щодо протидії гібридним загрозам та Спільного повідомлення 2018 

року про підвищення стійкості та посилення можливостей для подолання 

гібридних загроз від 28.05.2019 року [802] ЄС розглядає розбудову стійкості як 

привентивний та стримуючий захід для посилення суспільства та запобігання 

ескалації кризи. Стійкість це здатність протистояти стресу та відновлюватися від 

проблем до більш міцного стану. Щоб ефективно протистояти гібридним 

загрозам, необхідно виключити потенційні вразливості ключових 

інфраструктурних елементів та звязків у сіспільстві.  

Кіберстійкість щодо розвитку ЄС підтримує країни за межами Європи з 

метою підвищення стійкості їх інформаційних мереж. Постійно зростаюча 

цифровізація має невідємний вимір безпеки, що створює особливі проблеми для 

стійкості систем інформаційних мереж в усьому світі, оскільки кібератаки не 

знають кордонів. 

Кібербезпека має вирішальне значення як для процвітання, так і для 

безпеки. Оскільки повсякденне життя та економіка стають все більше залежними 

від цифрових технологій, суспільство стаємо більш вразливим. 

Сильна кіберстійкість потребує колективного та широкого підходу, що 

передбачає створення більш надійних та ефективних структур, що сприяють 

кібербезпеці та реагують на кібератаки в країнах, інституціях, агенствах, місіях 

та операціях. 

Обізнаність щодо кібербезпеки в закладах має бути підвищена за рахунок 

покращання культури безпеки та посилення навчання. 

Таким чином, можемо спостерігати певну тенденцію щодо наближення 

підходів НАТО і Євросоюзу до забезпечення стійкості. Це викликано, перш за 
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все, гібридизацією загроз у сфері національної безпеки на фоні воєнної агресії 

Росії на територію України, ключовим компонентом якої залишаються 

кібератаки та інші загрози у сфері кіберпростору.  

Співробітництво між НАТО і ЄС розбудовується щодо посилення 

стійкості у чотирьох сферах: 

цивільно-військове планування; 

кіберзахист; 

обмін інформацією; 

аналіз і узгоджена стратегічна комунікація з метою виявлення 

дезінформації і передачі правдивої інформації. 

Одним з перших результатів стала технічна угода про обмін інформацією 

між Групою реагування на комп’ютерні інциденти НАТО і Командою ЄС з 

реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації, підписана на початку 2016 року 

[828]. 

У липні 2016 року під час саміту НАТО у Варшаві була підписана Спільна 

декларація Президента Європейської ради Дональда Туска, Президента 

Європейської комісії Жан-Клода Юнкера та Генерального секретаря НАТО Єнса 

Столтенберга, у якій зазначено, що для обох організацій існує нагальна потреба 

підвищувати здатність протистояти гібридним загрозам, зокрема, за рахунок 

посилення стійкості, спільної роботи з аналізу, попередження та раннього 

виявлення загроз шляхом своєчасного обміну розвідувальною 

інформацією [833]. 

Для України вивчення і використання позитивного зарубіжного досвіду 

щодо забезпечення стійкості держави і суспільства у сфері національної безпеки 

обумовлене, перш за все, необхідністю формування нової якості вітчизняного 

сектору безпеки і оборони, який повинен мати риси, притаманні стійким 

системам: 

безперебійне функціонування у нормальному (штатному) режимі, 

адаптація до умов, що змінюються; 

здатність витримувати неочікувані удари; 
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відновлення після руйнівних наслідків явищ/дій будь-якої природи до 

бажаної рівноваги (на попередньому або на новому рівні) за умови збереження 

безперервності процесу управління [552]. 

Таким чином, зміни у глобальному безпековому середовищі, насамперед, 

анексія Криму та продовження агресії Росії на сході України, стали точкою 

відліку для НАТО і ЄС щодо формування спільного бачення забезпечення 

стійкості та обєднання зусиль в межах спільної платформи протидії гібридним 

загрозам. При цьому, напрацьований досвід НАТО і ЄС щодо адміністративно-

правового врегулювання проблем забезпечення стійкості суспільства у 

кіберпросторі має враховуватись у заходах забезпечення кібербезпеки України 

на основі наближення до стандартів євроатлантичної і загальноєвропейської 

спільноти. 

Досліджуючи зміст поняття «стійкість» у сфері забезпечення кібербезпеки, 

варто звернути увагу на певні важливі сутнісні характеристики. Зокрема, 

Бірюков Д.С. зазначає, що «стійкість» можна розглядати як суспільно-

культурний феномен, який полягає у спроможності суспільства досягати та в 

надзвичайних ситуаціях демонструвати високий рівень культури безпеки [99, 

с. 223].  

З цього приводу британські дослідники відмічають, що після терактів в м. 

Бостон (квітень 2003 року) американські ЗМІ виділяли характерні риси 

поведінки громадян: сміливі, швидко орієнтувалися, показували приклад щирого 

товариства, залишалися спокійними та слідували інструкціям представників 

правоохоронних органів [732, с. 221]. Крім того, практично стійкість заохочує 

ідею активної громадянської позиції, в результаті чого люди, не спираючись на 

державу, беруть на себе відповідальність за своє власне соціально-економічного 

благополуччя [803, с. 42]. 

Проте формування культурного феномену стійкості не є автоматичним 

процесом. У Стратегії протидії тероризму Канади щодо принципу розбудови 

стійкості зазначається, що це побудова такого суспільства, в якому люди та 
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громади здатні витримувати вплив екстремістської ідеології, готові кинути 

виклик тим, хто її підтримує [735].  

Проте, Джонатан Джозеф зазначає, що стійкість сприяє зростанню 

самосвідомості через побудову картини непідконтрольного світу, 

використовуючи аргумент: «навіть якщо ми не можемо змінити світ, ми можемо 

вижити, знаючи як адаптуватися» [803, с. 43]. Тобто, формування стійкості 

припускає неминучість настання надзвичайних подій, якими загрози 

реалізуються. При цьому, особливістю підходу на основі розуміння, неминучості 

настання небажаних надзвичайних подій, є необхідність формування у 

національної системи безпеки властивостей, що дозволять вистояти та 

відновитися у подібній ситуації. На зазначені особливості стійкості вказують і 

канадські дослідники, які відмічають, що в системі допускаються збурення та 

відмови, які необхідно заздалегідь визначити і встановити допустимі рівні 

наслідків [840, с. 13].  

Завершуючи аналіз властивостей стійкості як безпекової категорії Бірюков 

Д.С. зазначає, що для практики забезпечення національної безпеки це означає, 

що поняття «стійкість» стає способом представлення певних стосунків між 

державою, суспільством та бізнесом (безпекового партнерства). Суспільство і 

окремі індивіди, як об’єкт безпеки щодо різноманітних загроз (тероризм, 

природні лиха, кіберзлочинність, пандемії тощо), починають відігравати активну 

роль (стають суб’єктом забезпечення безпеки) [99, с. 224]. Таким чином 

«основне припущення» полягає в тому, що безпека суб’єкта залежить не тільки 

від характеру й рівня загрози та його уразливості до загрози, а і від властивостей 

самого суб’єкта – його «стійкості» до подій [769, с. 4].  

Таким чином, поняття «стійкість» є не просто вдалим текстовим 

конструктом, що використовується у розвинених країнах та міжнародних 

організаціях. За своєю сутністю «стійкість» є новітнім концептом сучасної теорії 

національної безпеки, що має прикладне значення для формування політики 

держави в умовах безпекового середовища та важливе значення для практики 

забезпечення безпеки у кіберпросторі, тому що саме наявність гібридних загроз 
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у кіберпросторі, яким неможливо запобігти, спричиняє потребу у формуванні 

нового підходу, зокрема, формування «стійкості», що в свою чергу має бути 

імплементованим в державну кібербезпекову політику. 

У сучасних умовах забезпечення кібербезпеки України стійкість як 

суспільно-культурний феномен перетворюється на складний багатовимірний 

концепт, який в якості основоположного принципу визначає вирішальну роль 

самих об’єктів безпеки, які одночасно стають ключовими суб’єктами 

забезпечення кібербезпеки. При цьому, кібербезпека в умовах гібридної війни 

першочергово залежить не від характеру чи рівня кіберзагрози, а від здатності 

суб’єктів кібербезпеки їм протистояти, уразливості та спроможності 

національної системи забезпечення кібербезпеки в умовах щодо кібератак, 

кіберзлочинів тощо. Стійкість практично може бути досягнута на основі 

формування державно-приватного партнерства та необхідної культури у 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

Стійкість у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни 

формується, виходячи з розуміння кіберпростору як такого, що має принципові 

невизначеності щодо характеру та форм прояву гібридних кіберзагроз, часу їх 

прояву та поширення, а тому набіває змісту цільової установки на засадах 

нормативного впровадження ефективного механізму адміністративно-правового 

регулювання та за умови провадження у якості запобіжних заходів системи 

оцінювання ризиків прояву гібридних загроз та визначення уразливості 

суспільства. 

Аналіз чинного законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки, наразі 

показує повне ігнорування зазначених питань щодо правового регламентування 

оцінювання ризиків гібридних загроз, визначення вразливості та розбудови 

стійкості українського суспільства. Зокрема, контекстний пошук у тексті Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 

05.10.2017 р. № 2163-VIII формує не просто уяву, а чітко вказує на відсутність 

досліджуваних та визначених нами термінів як ключових у зазначеній сфері 

дослідження: «стійкість», «стійкість держави», «стійкість суспільства», 



392 

«гібридні загрози», «оцінювання ризиків» «управління ризиками», «ризик-

орієнтований підхід» тощо. 

На нашу думку, правове врегулювання зазначених прогалин потребує, 

перш за все, концептуального підходу та визначення на рівні національної 

Стартегії, змістом якої має бути забезпечення кібербезпеки України в умовах 

гібридної війни на основі мінімізації ризиків поширення агресором кіберзагроз 

на основі впровадження комплексу заходів з формування та реалізації 

державного управління у зазначеній сфері щодо визначення уразливості та 

забезпечення стійкості суспільства й держави. 

Нами запропоновано основні напрями та ключові заходи зазначеної 

Стратегії, зокрема: 

підвищення обізнаності шляхом формування методологічних засад 

ідентифікації й оцінювання гібридних загроз та створення спеціальних 

механізмів для обміну інформацією між суб’єктами забезпечення кібербезпеки: 

запровадження на постійній основі моніторингу гібридних загроз у сфері 

забезпечення кібербезпеки України, виявлення та ідентифікація нових, а також 

загальне періодичне їх оцінювання; 

підвищення обізнаності щодо ключових вразливостей суспільства на 

основі моніторингу та оцінювання ризиків, враховуючи рівень оцінювання 

конкретних гібридних загроз; 

розроблення методології оцінювання ризиків у сфері забезпечення 

кібербезпеки, з метою інформування та сприяння керівництву у прийнятті 

управлінських рішень;  

використання усіх доступних потоків даних, зокрема, з відкритих джерел 

інформації, та формування здатності раннього виявлення вредоносної гібридної 

діяльності й інформаційних потоків, а також розуміння внутрішніх 

взаємозв’язків різноманітних явищ; 

забезпечення достатнього рівня обізнаності щодо будь-яких змін в 

безпековому середовищі, пов’язаних з гібридною активністю; 
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забезпечення скоординованих можливостей, стратегічних комунікацій (з 

повноцінним використанням можливостей інструментів соціальних мереж та 

традиційних візуальних, аудіо та веб-медіа) та оптимізації використання 

спеціалістів з моніторингу ЗМІ, зокрема, з використанням сучасних 

лінгвістичних методів аналізу; 

забезпечення стійкості шляхом вирішення стратегічних й критичних 

проблем кібербезпеки, критичної інфраструктури, посилення стійкості 

суспільства у цілому, а також моніторингу вразливості національної системи 

кібербезпеки: 

нарощування потенціалу посередництвом заходів підтримки, посилення 

координації та комунікування щодо впровадження сучасної методології та 

інноваційних технологій у сфері забезпечення кібербезпеки; 

підвищення культури у сфері забезпечення кібербезпеки, створення 

спеціальних освітніх платформ та координація можливості навчання у сфері 

кібербезпеки; 

забезпечення міжвідомчого (міжгалузевого) системного підходу протидії 

загрозам посягання на об’єкти критичної інфраструктури із врахуванням 

взаємозв’язків та на основі реалізації заходів в межах робочих процесів щодо 

запобігання, забезпечення готовності та реагування; 

формування системи індикаторів потенційної вразливості об’єктів 

критичної інфраструктури щодо гібридних загроз та заходів щодо усунення 

недоліків та підвищення стійкості; 

підвищення ефективності розвитку системи формування, відтворення та 

використання кадрового потенціалу на основі формування та врахування 

ключових характеристик компетентності, ефективного процесу управління 

кадровим потенціалом; 

розвиток інформаційно-аналітичного напряму на основі використання 

сучасних методології та інструментарію; нарощування спроможностей 

аналітичних (ситуаційних) центрів, новостворених підрозділів, що реалізують 

завдання на основі міжнародних стандартів;  
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структуроване співробітництво за-для підвищення обізнаності та 

просвітництва громадськості, в тому числі цільових кампаній у соціальних 

мережах, щодо відмежування дезінформації від інформації, запобігання 

поширення ворожої дезінформації та гібридного зовнішнього втручання в 

інформаційний простів; 

запобігання, реагування на кризу та відновлення шляхом визначення та 

впровадження ефективних процедур, а також шляхом вивчення застосування та 

практичних наслідків можливостей міжвідомчої комунікації, у випадках 

масштабних та значних гібридних атак: 

розроблення міжвідомчого оперативного протоколу, з викладенням 

процесу управління у кризових ситуаціях у випадку гібридної атаки; 

проведення регулярних навчань для підвищення спроможності приймати 

стратегічні рішення, що базуються на антикризовому управлінні, у відповідь на 

складні гібридні загрози;  

створення механізму швидкого реагування на події, що викликані 

гібридними загрозами, для координації діяльності сил реагування та систем 

раннього оповіщення, з викладенням способів координації, узагальнення та 

аналізу аналітичних матеріалів; 

нарощування співробітництва з ЄС та НАТО, а також іншими 

зарубіжними та міжнародними партнерськими організаціями у спільних 

зусиллях щодо протидії гібридним загрозам у сфері забезпечення кібербезпеки 

при дотриманні принципів інклюзивності та автономності процесу прийняття 

рішень кожною організацією: 

розширення співробітництва з ООН та її органами, інституціями НАТО, 

ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями й установами (світовими та 

європейськими); 

міжнародне співробітництво, взаємодія з іноземними (міжнародними) 

організаціями щодо консолідованого протистояння гібридним загрозам; 
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розширення активної співпраці з провідними міжнародними організаціями 

типу «Think-Тank» та Центрами передового досвіду ЄС й НАТО з питань 

протидії гібридним загрозам, захисту критичної інфраструктури тощо; 

розвиток стратегічного партнерства України з США, Великою 

Британією, НАТО та іншими щодо матеріально-технічної допомоги, а також 

допомоги в розбудові спроможностей України в галузі антикризового 

управління, захисту об’єктів критичної інфраструктури, попередження та 

ліквідації техногенних аварій та катастроф тощо; 

сприяння розвитку міжнародної грантової підтримки громадських 

організацій в Україні в проектах щодо ідентифікації, моніторингу гібридних 

кіберзагроз та інформування суспільства. 

 

Висновки до розділу 4 

Питання правового регулювання суспільних відносин, які виникають у 

ході обігу криптовалют, мають розглядатися у контексті забезпечення 

кібербезпеки. У правовій регламентації обігу криптовалют реалізується функція 

держави, яка зумовлена потребами національної безпеки. Невідворотність 

поширення криптовалют є очевидною, а відсутність правового регулювання її 

обігу послаблює систему національної безпеки. Крім того, застосування 

технології «блокчейн» в усіх напрямах життєдіяльності є ефективним 

механізмов забезпечення кібербезпеки. 

Правове регулювання упровадження та використання новітніх технологій 

на основі розподіленої обробки даних (блокчейн) має враховувати її подвійну 

функцію: по-перше зазначені новітні технології, з однієї сторони, є об’єктом 

кібератак у зв’язку із надзвичайним поширенням її технологічних продуктів, 

зокрема, Інтернет речей, криптовалют тощо, поряд з цим, з іншої сторони, 

зазначена технологія виводить на більш високий рівень захист інформації від 

незаконного втручання у кіберпросторі, а тому є також інструментом 

підвищення кібербезпеки.  
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Сьогодні для України нагальним є врахування та вирішення низки проблем 

насамперед правового та безпекового характеру, зокрема: 

правове регулювання щодо забезпечення кібербезпеки насамперед має 

базуватися на загальній безпеці суспільства, з ключовим акцентом на правових 

нормах, що превентивно забороняють деструктивні технології,  

запровадження та стимулювання перспективних досліджень у галузі 

правової науки, прогнозування щодо стану правового регулювання суспільних 

відносин, пошук можливих шляхів вивчення прогнозованих проблем, 

враховуючи неочевидність деструктивності і можливих помилок в оцінці 

сутності та наслідків нових технологій;  

відповідальність держави за функціонування систем на основі новітніх 

технологій із врахуванням того, що ніхто не може контролювати у цілому 

зазначені систем;  

стимулювання та економічна підтримка функціонування систем на основі 

новітніх технологій; обґрунтоване надання різноманітних преференцій розвитку 

інноваційної діяльності та відхід від декларативного характеру провадження 

державної політики у цьому напрямі; 

за умови упровадження новітніх технологій, характерною тенденцією 

кіберзагроз є їх постійна модифікація та інтенсифікація; 

захист інформації від втрати і спотворення та забезпечення довготривалого 

зберігання у відкритому для користування стані; 

необхідність значного оновлення законодавства і вирішення низки 

правових проблем. 

Країни ЄС демонструють спільну позицію щодо кібербезпеки та 

стандартів захисту прав людини в кіберпросторі, яка є динамічною і 

розвивається на основі переосмислення підходів. Враховуючи рівень розвитку та 

ключові вектори європейської демократії, досягнутий рівень забезпечення прав 

та свобод людини, європейська політика щодо забезпечення кібербезпеки завжди 

балансує між державними та суспільними інтересами, що і вирізняє європейську 



397 

модель кібербезпеки, на основі соціального спрямування внутрішньої політики, 

від американської. 

Україна надзвичайно зацікавлена у впровадженні міжнародного досвіду у 

сфері адміністративно-правового та організаційного забезпечення кібербезпеки, 

який є необхідним у якості успішного прикладу у формуванні відповідної 

політики і побудови власної системи правового та організаційного забезпечення 

кібербезпеки, у першу чергу, в умовах гібридної війни. Успіх та ефективність 

адміністратвино-правового забезпечення кібербезпеки забезпечується 

одночасними заходами, спрямованими як у напрямі співпраці з фаховими 

міжнародними інституціями щодо забезпечення кібербезпеки, так і у напрямі 

формування адекватного викликам гібридної війни національного законодавства 

у цій сфері. 

У НАТО та ЄС є чітке розуміння того, що гібридним загрозам потрібно 

запобігати як «пасивними» елементами, такими як посилення стійкості до 

потрясінь чи несподіванок, і більш активними, включно з потужними заходами 

з підготовки і захисту функцій і структур, які найбільш вірогідно стануть 

мішенями гібридних атак. 

У питаннях підвищення обізнаності щодо гібридних кіберзагроз, акценти 

ставляться на визначенні вразливості суспільства щодо них та скоординованої 

діяльності щодо оцінювання зазначених загроз. Для виявлення ключових 

вразливостей, враховуючи конкретні гібридні показники, здійснюється аналіз 

ризиків, що впливають на інститути та мережі. Управління ризиками 

міжнародними правовими актами визначається не лише у якості рекомендацій, а 

й як обов’язковий елемент, що підвищує обізнаність щодо вразливості системи 

у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Поняття «стійкість» є не просто вдалим текстовим конструктом, що 

використовується у розвинених країнах та міжнародних організаціях. За своєю 

сутністю «стійкість» є новітнім концептом сучасної теорії національної безпеки, 

що має прикладне значення для формування політики держави в умовах 

безпекового середовища та важливе значення для практики забезпечення 
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безпеки у кіберпросторі, тому що саме наявність гібридних загроз у 

кіберпросторі, яким неможливо запобігти, спричиняє потребу у формуванні 

нового підходу, зокрема, формування «стійкості», що в свою чергу має бути 

імплементованим в державну кібербезпекову політику. 

У сучасних умовах забезпечення кібербезпеки України стійкість як 

суспільно-культурний феномен перетворюється на складний багатовимірний 

концепт, який в якості основоположного принципу визначає вирішальну роль 

самих об’єктів безпеки, які одночасно стають ключовими суб’єктами 

забезпечення кібербезпеки. При цьому, кібербезпека в умовах гібридної війни 

першочергово залежить не від характеру чи рівня кіберзагрози, а від здатності 

суб’єктів кібербезпеки їм протистояти, уразливості та спроможності 

національної системи забезпечення кібербезпеки в умовах щодо кібератак, 

кіберзлочинів тощо. Стійкість практично може бути досягнута на основі 

формування державно-приватного партнерства та необхідної культури у 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

Стійкість у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни 

формується, виходячи з розуміння кіберпростору як такого, що має принципові 

невизначеності щодо характеру та форм прояву гібридних кіберзагроз, часу їх 

прояву та поширення, а тому набуває змісту цільової установки на засадах 

нормативного впровадження ефективного механізму адміністративно-правового 

регулювання та за умови провадження у якості запобіжних заходів системи 

оцінювання ризиків прояву гібридних загроз та визначення уразливості 

суспільства. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

проблеми щодо адміністративно-правових основ кібербезпеки України в умовах 

гібридної війни. У результаті проведеного дослідження сформовано низку 

висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої 

мети.  

1. Обґрунтовується, що гібридна війна значно посилює вплив кіберзагроз 

на українське суспільство та на фоні глобальних тенденцій загрози у 

кіберпросторі актуалізує небезпеку від цілеспрямованих кібератак як 

інструменту агресії проти нашої держави. Зазначене, перш за все, потребує 

адекватного розуміння проблеми кіберзагроз в умовах гібридної війни, що 

виходить за межі традиційного сприйняття глобальних безпекових тенденцій та 

акцентує увагу на кіберзагрозах, що є цілеспрямованою агресією у кіберпросторі 

та порушує права і свободи громадян України, інтереси українського суспільства 

та держави Україна. 

2. На основі підходів та напрямів щодо формування методологічних засад 

дослідження феномену кібербезпеки, а також враховуючи зв’язки з 

інформаційною безпекою, зазначено, що розгалуженість безпекознавчих 

наукових досліджень, міждисциплінарні зв’язки, актуальність та інтенсивність 

формують надзвичайно важливий аспект методологічного базису – 

комплексність, багатогранність та соціальну всеосяжність забезпечення 

кібербезпеки. Підкреслено, що розвиток інформаційного простору та 

інформаційно-телекомунікаційних технологій, їх вплив на реальність, 

різноманітність інформаційних явищ та процесів, є, перш за все, своєрідними й 

особливими за своєю природою, але все ж потребують універсального та 

комплексного підходу, оскільки взаємопов’язані з різноманітними сферами 

суспільних відносин. 

Кіберсфера набуває загрозливих масштабів, що зумовлює необхідність 

охоплення її регуляторними та охоронними функціями права, а також підвищує 

увагу до кібербезпеки як до окремої складової національної безпеки України. 
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Окрім того, формування механізму адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки наражається на проблеми, обумовлені інноваційним характером 

кібербезпекової проблематики.  

3. Сучасна адміністративно-правова парадигма забезпечення кібербезпеки 

формується із врахуванням того, що безпека у кіберпросторі стосується як 

громадян, так і суспільства у цілому, тому є стратегічною проблемою держави, 

що потребує на основі адміністративно-правового регулювання створення 

комплексної системи забезпечення кібербезпеки та інформаційного 

суверенітету, налагодження стратегічних комунікацій суб’єктів національної 

системи кібербезпеки, розбудови спроможностей протидії кіберзагрозам, 

формування відповідної інфраструктури вітчизняного інформаційного простору. 

Крім того, очевидними є суттєві відмінності змістовного наповнення 

правових актів в Україні та міжнародних  директивних документів щодо 

забезпечення кібербезпеки. За умов глобалізації кіберзагроз обґрунтованою є 

уніфікація підходів до правового регулювання у сфері забезпечення 

кібербезпеки та стандартизація заходів забезпечення задля ефективної співпраці 

та координації зусиль на національному та міжнародному рівнях. 

4. Обґрунтовується, що механізм адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки має велике значення в контексті формування ефективної системи 

протидії гібридним загрозам у кіберпросторі, так як дозволяє виокремити 

проблемні питання, що потребують вирішення та врегулювання. При цьому, 

об’єктом адміністративно-правових відносини суб’єктів національної системи 

кібербезпеки є спільна діяльність щодо виявлення, запобігання та усунення 

загроз кібербезпеці в Україні. А формами реалізації прав та обов’язків, які 

притаманні суб’єктам національної системи кібербезпеки у процесі застосування 

адміністративно-правових засобів, є: додержання норм права, зокрема, 

отримання суб’єктами національної системи кібербезпеки даних та інформації в 

установленому законом порядку; використання норм права, зокрема, право 

суб’єктів національної системи кібербезпеки здійснювати спільні заходи щодо 

забезпечення кібербезпеки; право проводити спільні наукові дослідження; 
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виконання норм права, зокрема, обов’язок суб’єктів національної системи 

кібербезпеки оприлюднювати достовірну інформацію про діяльність органів 

виконавчої влади у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Кіберзагрози в умовах гібридної війни, а також певним чином пов’язані із 

цим об’єктивні неузгодженості правового й організаційно характеру, вимагають 

впровадження якісних і кількісних змін у структурі адміністративно-правового 

забезпечення кібербезпеки України, зокрема, і в частині розвитку заходів 

адміністративного запобігання гібридним кіберзагрозам. Констатовано, що 

адміністративно-правові засоби забезпечення кібербезпеки реалізуються 

відповідним адміністративно-правовим механізмом забезпечення кібербезпеки, 

низкою адміністративно-правових норм і здійснюваними на їх основі 

спеціальними юридичними діями у цій сфері. У свою чергу, адміністративно-

правові заходи забезпечення кібербезпеки є діяльною частиною нормативно 

визначених адміністративно-правових засобів.  

5. Розкриваючи сутнісну характеристику терміну «адміністративно-

правова охорона» зазначено, що адміністративно-правова охорона у сфері 

забезпечення кібербезпеки – це адміністративно-правове явище, зміст якого 

базується на впорядкованій нормами адміністративного права діяльності 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки, що спрямована на забезпечення прав і 

свобод громадян, суспільства та держави у кіберпросторі, запобігання їх 

порушення, виявлення кіберзагроз та відновлення порушених прав, свобод та 

законних інтересів осіб, що здійснюються засобами адміністративного права з 

можливістю застосування заходів адміністративного примусу та притягнення 

винних до адміністративної відповідальності. 

6. Враховуючи методологічні засади щодо безпекового змісту діяльності із 

забезпечення кібербезпеки, обґрунтованим вбачається під адміністративною 

відповідальністю у сфері забезпечення кібербезпеки України розуміти різновид 

юридичної відповідальності, що є засобом адміністративно-правової охорони 

відносин у кіберпросторі, є наслідком винного антисуспільного діяння у сфері 

забезпечення кібербезпеки, і головне призначення якого у примусовому 
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припиненні протиправних дій, що стосуються незаконного втручання в 

комп’ютерні та телекомунікаційні системи й порушення при цьому прав та 

свобод людини, інтересів держави та суспільств 

7. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення кібербезпеки – 

це суспільні відносини, що виникають з приводу діяльності об’єктів у 

кіберпросторі, які характеризуються стійкими правовими зв’язками між 

суб’єктами забезпечення кібербезпеки, що виникають у процесі реалізації ними 

суб’єктивних прав та обов’язків на підставі приписів адміністративно-правових 

норм, якими вони встановлені та гарантовані. 

Суб’єкти адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки України поділяються на три групи: суб’єкти загальної компетенції; 

суб’єкти спеціальної компетенції – основні суб’єкти національної системи 

кібербезпеки; суб’єкти, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції 

заходи із забезпечення кібербезпеки. Згідно чинного законодавства виділяється 

три групи об’єктів адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

кібербезпеки України: загальнонаціональні суспільні та соціально-економічні 

інтереси; об’єкти кіберзахисту – інформаційні та телекомунікаційні системи; 

об’єкти критичної інфраструктури.  

8. Зосереджено увагу та доведено, що суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

України, згідно з визначеними повноваженнями (правами та обов’язками) 

чинним вітчизняним законодавством та сформованим, таким чином, 

адміністративно-правовим статусом доречно розділити у чотири групи: 

загальний статус (Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки та оборони України); спеціальний статус (Державна 

служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національна поліція 

України, Служба безпеки України, розвідувальні органи України, а також 

контррозвідувальні органи та суб’єкти оперативно-розшукової діяльності); 

галузевий статус (Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних 

Сил України, Національний банк України, міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації; органи місцевого 
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самоврядування; 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); індивідуальний статус (Державний центр кіберзахисту, 

урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-

UA; Департамент кіберполіції НПУ; Ситуаційний центр забезпечення 

кібербезпеки СБУ; центр кіберзахисту Національного банку України).  

При цьому, важливо розуміти надзвичайне значення реалізації 

адміністративно-правового статусу суб’єктами забезпечення кібербезпеки 

України саме в умовах гібридної війни. Враховуючи необхідність забезпечення 

проактивного та запобіжного характеру адміністративно-правового регулювання 

у зазначеній сфері, обґрунтованим є запровадження активних форм та методів 

протидії кіберзагрозам, виділяючи при цьому важливість забезпечення 

адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення кібербезпеки України 

спеціального та індивідуального статусу. 

9. Реалізацію конкретних напрямів у правильному визначенні державно-

приватного партнерства у сфері забезпечення кібербезпеки України доцільно 

здійснювати у формах: здійснення технічних експертиз, предметом яких 

виступають засоби телекомунікації та комп’ютерної техніки; сприяння фахівців 

у галузі забезпечення кібербезпеки щодо здійснення оперативно-розшукової 

діяльності; збір цифрових доказів; розробка та впровадження програмного 

забезпечення з метою виявлення та попередження кіберзагроз. Виходячи з 

проаналізованих законодавчих приписів, здійснення державно-приватної 

взаємодії у сфері кібербезпеки поки не має адекватного нормативно-правового 

фундаменту та має ряд дискусійних питань. При цьому, одним із найбільш 

важливих та перспективних напрямів даної сфери є освітній напрям – підготовка 

кваліфікованих кадрів на основі формування відповідних компетентностей. 
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10. Потребою сьогодення є врахування та вирішення низки проблем 

насамперед правового та безпекового характеру, а саме: правове регулювання 

щодо забезпечення кібербезпеки, насамперед, має базуватися на загальній 

безпеці суспільства, з ключовим акцентом на правових нормах, що превентивно 

забороняють деструктивні технології; запровадження та стимулювання 

перспективних досліджень у галузі правової науки, прогнозування щодо стану 

правового регулювання суспільних відносин, пошук можливих шляхів вивчення 

прогнозованих проблем, враховуючи неочевидність деструктивності і можливих 

помилок в оцінці сутності та наслідків нових технологій; відповідальність 

держави за функціонування систем на основі новітніх технологій із врахуванням 

того, що ніхто не може контролювати у цілому зазначені системи; стимулювання 

та економічна підтримка функціонування систем на основі новітніх технологій; 

обґрунтоване надання різноманітних преференцій розвитку інноваційної 

діяльності та відхід від декларативного характеру провадження державної 

політики у цьому напрямі; за умови упровадження новітніх технологій, 

характерною тенденцією кіберзагроз є їх постійна модифікація та 

інтенсифікація; захист інформації від втрати і спотворення та забезпечення 

довготривалого зберігання у відкритому для користування стані; необхідність 

значного оновлення законодавства і вирішення низки правових проблем. 

11. Для України є надзвичайно актуальним впровадження міжнародного 

досвіду у сфері адміністративно-правового та організаційного забезпечення 

кібербезпеки, який є необхідним у якості успішного прикладу щодо формування 

відповідної політики і побудови власної системи правового та організаційного 

забезпечення кібербезпеки, у першу чергу, в умовах гібридної війни. Успіх та 

ефективність адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки 

забезпечується одночасними заходами, спрямованими як у напрямі співпраці з 

фаховими міжнародними інституціями щодо забезпечення кібербезпеки, так і у 

напрямі формування адекватного викликам гібридної війни національного 

законодавства у цій сфері. 
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12. Аналіз чинного законодавства України у сфері забезпечення 

кібербезпеки показав повне ігнорування питань щодо правового 

регламентування ризик-орієнтованого підходу у протидії гібридним загрозам, 

особливо у сфері кібербезпеки, визначення вразливості та розбудови стійкості 

українського суспільства.  

Для України вивчення і використання позитивного зарубіжного досвіду 

щодо управління ризиками та забезпечення стійкості держави і суспільства у 

сфері національної безпеки обумовлене, перш за все, необхідністю формування 

нової якості вітчизняного сектору безпеки і оборони, який повинен мати риси, 

притаманні стійким системам. 

У сучасних умовах забезпечення кібербезпеки України стійкість як 

суспільно-культурний феномен перетворюється на складний багатовимірний 

концепт, який в якості основоположного принципу визначає вирішальну роль 

самих об’єктів безпеки, які одночасно стають ключовими суб’єктами 

забезпечення кібербезпеки. При цьому, кібербезпека в умовах гібридної війни 

першочергово залежить не від характеру чи рівня кіберзагрози, а від здатності 

суб’єктів кібербезпеки їм протистояти, уразливості та спроможності 

національної системи забезпечення кібербезпеки в умовах щодо кібератак, 

кіберзлочинів тощо. Стійкість практично може бути досягнута на основі 

формування державно-приватного партнерства та необхідної культури у 

суб’єктів забезпечення кібербезпеки. 

Стійкість у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридної війни 

формується, виходячи з розуміння кіберпростору як такого, що має принципові 

невизначеності щодо характеру та форм прояву гібридних кіберзагроз, часу їх 

прояву та поширення, а тому набуває змісту цільової установки на засадах 

нормативного впровадження ефективного механізму адміністративно-правового 

регулювання та за умови провадження у якості запобіжних заходів системи 

оцінювання ризиків прояву гібридних загроз та визначення уразливості 

суспільства. 

13. Внести зміни та доповнення до: 
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проекту Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист»: 

Стаття 1. Визначення основних термінів  

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

… 

20) ризик-орієнтований підхід – принцип захисту критичної 

інфраструктури, на основі оцінювання ризиків порушення безпеки критичної 

інфраструктури, а також вжиття відповідних заходів щодо управління 

ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків 

залежно від їх рівня; 

21) ризики – рівень реальної загрози порушення безпеки критичної 

інфраструктури; 

22) управління ризиками – комплекс заходів, що вживаються операторами 

критичної інфраструктури: виявлення та оцінювання загроз й вразливості 

критичної інфраструктури, оцінювання ризиків поширення загроз, - та 

прийняття на цій основі відповідних управлінських рішень щодо мінімізації 

ризиків порушення безпеки критичної інфраструктури; 

Стаття 4. Засади державної політики захисту критичної 

інфраструктури 

2. Державна політика у сфері захисту критичної інфраструктури 

ґрунтується на засадах: 

9) застосування ризик-орієнтованого підходу. 

Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині 

підвищення санкції покарання за вчинення адміністративного правопорушення 

передбаченого ст. 2126 «Здійснення незаконного доступу до інформації в 

інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи 

розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем». 

14. На основі дослідження адміністративно-правового механізму протидії 

гібридним загрозам у сфері забезпечення кібербезпеки вказано на необхідність 

концептуального національного підходу щодо формування та упровадження 

відповідної Стратегії, з наступними ключовими напрямами її реалізації: 
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підвищення обізнаності шляхом формування методологічних засад 

ідентифікації й оцінювання гібридних загроз та створення спеціальних 

механізмів для обміну інформацією між суб’єктами забезпечення кібербезпеки; 

забезпечення стійкості на основі стратегічних рішень у сфері 

забезпечення кібербезпеки та запровадження постійного моніторингу 

національної системи кібербезпеки з метою ідентифікації кіберзагроз, 

визначення вразливостей системи та оцінювання відповідних ризиків; 

нарощування співробітництва з ЄС та НАТО, а також іншими 

зарубіжними та міжнародними партнерськими організаціями у спільних 

зусиллях щодо протидії гібридним загрозам у сфері забезпечення кібербезпеки 

при дотриманні принципів інклюзивності та автономності процесу прийняття 

рішень кожною організацією. 
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