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Актуальність вибору теми дослідження. Сучасна парадигма 

міждержавних стосунків ґрунтується на безумовній повазі державного 

суверенітету та нетерпимості до випадків збройного тиску на членів світової 

спільноти. Будь-які акти збройної агресії підлягають загальному осуду та тягнуть 

за собою застосування широкого комплексу політичних і економічних санкцій, 

покликаних стати непідйомним тягарем для країни-агресора. За таких умов, коли 

відкрите збройне вторгнення загрожує нападнику міжнародною ізоляцією, 

втратою ринків і життєво важливих ресурсів, «груба та прямолінійна сила зброї» 

дедалі частіше поступається місцем завуальованим методам зовнішньо-

політичного втручання (як-то організація диверсій, проведення кібератак, 

підтримка сепаратистських рухів, поширення антидержавних настроїв, 

втручання у вибори тощо). Масштабне розгортання гібридної війни чинить 

потужний вплив на всі аспекти суспільного життя. Великою мірою саме від 

оперативності та якості правового реагування залежить стратегічний успіх 

протидії викликам гібридної війни. Національна безпека держави значною мірою 

залежить від стану забезпечення інформаційної безпеки (кібербезпеки). 

Проблематика кібернетичної безпеки та державної політики, спрямованої на її 

забезпечення, виступала предметом наукових досліджень багатьох провідних 

учених у галузі адміністративного, конституційного та інших суміжних галузей 

права, як-от: В.Б. Авер’янова, І.В. Арістової, І.Л. Бачило, І.П. Голосніченка,  



О.Д. Довганя, Р.О. Додонова, І.М. Дороніна, Л.В. Кузенка, О.Є. Кутафіна,  

В.Л. Манілова, О.В. Нестеренка, Г.В. Падалка, В.П. Пєткова, С.В. Пєткова,  

В.Л. Сидоренко, О.Ю. Синявської, С.Г. Стеценка, В. Тертичка, М.М. Тищенка, 

Ю.П. Тихомірова, О.М. Шевчука, В.К. Шкарупи, та інших. Однак, попри наявні 

здобутки, з’ясування та вирішення проблем забезпечення кібербезпеки, зокрема 

в умовах гібридної війни, зазначені праці в 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. Тож, представлена на рецензування дисертація є своєчасним реагуванням 

на розв’язання проблеми щодо адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки в Україні в умовах гібридної війни і спрямована на вдосконалення 

адміністративно-правового механізму застосування адміністративно-правових 

заходів забезпечення кібербезпеки, що й обумовлює актуальність теми даного 

дослідження.  

Таким чином, викладені аргументи переконують в актуальності та 

своєчасності наукового дослідження Веселової Лілії Юріївни, предметом якого є 

адміністративно-правові основи кібербезпеки в умовах гібридної війни. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується широтою 

опрацьованої джерельної бази, критичним аналізом матеріалів правозастосовної 

практики, використанням різноманітних методів наукового пізнання, логічним і 

послідовним викладенням матеріалу.  

Методологія дослідження окресленої проблеми обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертації, виходячи зі сформульованої мети та відповідних 

завдань, що дозволило розглянути визначену проблематику у динаміці та 

взаємозв’язку з явищами суспільного розвитку.  

Структура дисертації відповідає тим завданням, які поставила перед собою 

авторка, Веселова Л.Ю. логічно викладає й аналізує теоретичний та практичний 



матеріал, вміє формулювати виважені й узагальнені висновки, застосовувати 

різноманітні методи наукового пізнання.  

Досягти обраної мети та завдань дослідження дозволяє не лише логічно 

побудований та грамотно викладений матеріал у дисертації, але й опрацьована 

наукова література (більше 800 джерел), список якої можна вважати цілком 

повним та достатнім, оскільки вивчені та проаналізовані теоретичні положення 

вчених, які досліджували проблеми забезпечення кібербезпеки. Крім того, під 

час написання роботи дисертанткою здійснено аналіз норм чинного 

національного та міжнародного законодавства, опрацьовано значний масив 

архівних матеріалів.  

Заслуговує на увагу й емпірична база дослідження. Зокрема, проведено 

анкетування експертів, а саме кіберполіцейських та фахівців спеціального 

відділу СБУ (320 респондентів); опрацьовано 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 тощо.  

Також, матеріали дисертації використовуються у науково-дослідній 

діяльності та в освітньому процесі, що підтверджується відповідними актами 

впровадження результатів наукового дослідження. 

Характерною особливістю дисертаційного дослідження Веселової Л.Ю. є 

його полемічний характер. Аналізуючи погляди науковців з тих чи інших 

проблем забезпечення кібербезпеки, авторка відстоює думку, що ключовою 

проблемою, із врахуванням предмету дослідження, 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. 

Науковий пошук у межах дослідження дав змогу зробити висновок, що 

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. Веселова Л.Ю. відстоює думку, що 

дуалізм зазначеної характеристики кіберпростору для вітчизняних користувачів 

інформаційно-телекомунікаційними системами, перш за все, притаманний 

безпековій складовій інформаційних суспільних відносин.  Авторка зазначає, що 

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. Веселова Л.Ю. висловлює й аргументує власну позицію, докладно її 

обґрунтовує, посилаючись на положення законодавства й міжнародні документи 

у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що дана робота є 

комплексним науковим дослідженням, яке виконано дисертанткою особисто на 

високому науково-методичному рівні, а сформульовані в дисертації наукові 

положення, висновки та пропозиції мають достатню міру обґрунтованості та 

достовірності.    

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота за характером і змістом розглянутих в ній проблем є однією з системних 

наукових праць щодо дослідження адміністративно-правових основ кібербезпеки 

України в умовах гібридної війни, де також обґрунтовуються напрями 



оптимізації та вдосконалення її забезпечення. Виступає комплексним 

монографічним дослідженням, у якому на доктринальному рівні, інтегративно, із 

використанням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної 

правничої науки, міжнародних правових стандартів та сформульовано та 

обґрунтовано низку наукових положень, які є новими для вітчизняної правової 

доктрини та правозастосовної практики. 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому. 

Структура дисертації є цілком логічною та послідовною. Дослідження є таким, 

що відповідає меті та завданням, а його цілісність забезпечується належним 

структурованим матеріалом. У даному контексті слід відзначити, що авторські 

напрацювання ґрунтуються як на положеннях науки адміністративного права та 

нормах чинного законодавства України, так і на показниках успішного 

зарубіжного досвіду у зазначеній сфері. 

Репрезентативним видається обґрунтування автора, 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  

(стор. 130). 

 Авторкою слушно підкреслено, що 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. 



Дисертантка акцентує. що 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. Слід підтримати  

Веселову Л.Ю. у твердженні, що 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. 

Також, авторка дисертації слушно звертає увагу, що 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  (перший розділ) . 

Окрім того, викликає інтерес другий розділ, в якому розглядаються 

методологічні засади адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки в 

умовах гібридизації кіберзагроз. Як результат, Веселова Л.Ю. зосереджує увагу 

на детальній характеристиці елементів механізму адміністративно-правового 

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 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.  

Акцентовано увагу авторкою на важливості використання 

адміністративно-попереджувальних заходів щодо запобігання кіберзагрозам в 

умовах гібридної війни. 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. 

Позитивною стороною дисертації є надана характеристика загальних засад 

адміністративної відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки та аналіз 

окремих адміністративних правопорушень у зазначеній сфері.  

Весеслова Л.Ю., зокрема, враховуючи методологічні акценти у дисертації щодо 

безпекового змісту діяльності із забезпечення кібербезпеки, під 

адміністративною відповідальністю у сфері забезпечення кібербезпеки України 

пропонує 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 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. 

Крім того, дисертантка зазначає, що  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.  

Заслуговує на схвальну оцінку авторський аналіз адміністративно-

правових відносин у сфері забезпечення кібербезпеки України та тлумачення 

означеного поняття з позиції адміністративно-правової науки.  

У контексті наведеного своєчасним є напрацювання дисертанткою позиція, 

що суб’єкти забезпечення кібербезпеки України, 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. При цьому, 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. 

Авторкою доведено, що зміст адміністративно-правового статусу 

розкривається сукупністю обов’язкових елементів, серед яких – права і 

обов’язки. Поряд з цим, враховуючи розвиток наукової думки, варто 

адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

розкривати із врахуванням додаткових елементів: адміністративна 

правосуб’єктність; права; обов’язки; відповідальність, а також адміністративно-

правові гарантії.  

Зазначимо, що Веселова Л.Ю. одна з перших підіймає питання, що 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. 

Доречно зазначає, що 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. 

Дисертантка перша запропонувала внести зміни та доповнити законодавчі 

акти такими термінами, як «ризик-орієнтований підхід», «ризики», «управління 

ризиками» тощо.  

Зазначимо, що Веселовою Л.Ю. розроблені й інші наукові положення, які є 

новими для теорії адміністративного права. Разом з тим, аналіз змісту дисертації, 

а також використаних літературних джерел, методології та методики творчого 

осмислення отриманої інформації, ступеня обґрунтованості результатів 

дослідження свідчить про самостійну, завершену комплексну наукову роботу та 

дозволяє констатувати про високий рівень підготовленості дисертанта та 

науково-теоретичний, прикладний рівень проведеної монографічної науково-

дослідної роботи, яка виконана авторкою особисто.  

Структура автореферату повністю відповідає структурі тексту дисертації, 

його зміст відображає основні положення та результати дослідження, викладені 

в дисертації. Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до встановлених 

Міністерством освіти і науки України вимог.  

Дисертаційна робота Веселової Л.Ю. дає певний поштовх для подальших 

теоретичних досліджень проблем адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки в Україні. Сформульовані й аргументовані в дисертації теоретичні 

положення, висновки та пропозиції упроваджено у науково-дослідну сферу, 

правотворчість, правозастосовну діяльність, освітній процес.  

Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, можуть бути враховані 

під час подальшого вдосконалення законодавчих положень адміністративного 

законодавства.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивна оцінка 

положень рецензованої наукової роботи та проведеного дисертаційного 



дослідження Веселової Л.Ю. в цілому не виключає можливості й необхідності 

висунути низку зауважень дискусійного характеру та не позбавлена окремих 

спірних моментів і, потребує від дисертантки додаткової аргументації, зокрема: 

1. У змісті дисертації та автореферату зустрічаються погрішності 

методологічного характеру. Показовими є наступні приклади: 

- в якості мети та основних завдань дисертації визначені наступні: 

«здійснення комплексного наукового дослідження адміністративно-правових 

основ кібербезпеки в умовах гібридної війни…» (мета дисертації)  «з’ясувати 

методологічні та безпекознавчі засади пізнання кібербезпеки...» (завдання 2), 

«проаналізувати сутнісні характеристики адміністративної відповідальності у 

сфері забезпечення кібербезпеки...» (завдання 6), «проаналізувати 

адміністративно-правовий статус суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

України…» (завдання 8). Зауважу, що дослідження (дослідження, аналіз, 

з’ясування тощо) – це насамперед методи та форми пізнання, спрямовані на 

вирішення конкретних наукових задач. Вони не повинні підміняти собою 

завдань, так само, як спосіб досягнення цілі не має підміняти саму ціль; 

- наукова новизна дисертації не підлягає сумніву. Тим не менш, авторська 

характеристика її окремих аспектів видається небездоганною. Окремі положення 

наукової новизни сформульовані недостатньо чітко. Вони є надто громіздкими 

та малоінформативними. Деякі з них не дозволяють зробити однозначний 

висновок про сутність новел дисертації. 

2. Назви окремих розділів дисертації недостатньо чітко корелюються з 

назвами відповідних підрозділів та безпосередньо з їх змістом. Так, наприклад, 

Розділ 2. «Методологічні засади адміністративно-правового забезпечення 

кібербезпеки в умовах гібридизації кіберзагроз» дуже слабко розкриває 

методологічний аспект адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки і 

практично не торкається феномену «гібридизації кіберзагроз». 

3. Вельми дискусійним видається авторське бачення окремих аспектів 

адміністративної відповідальності у сфері забезпечення кібербезпеки України. 

Так, на стор. 194 йдеться про множину загальних об’єктів адміністративних 



правопорушень, які: «…одержують свій розвиток, використання в різних сферах 

діяльності публічної адміністрації, у зв’язку із чим набувають родових 

властивостей». Зауважу, що парадигма адміністративної відповідальності 

ґрунтується на розумінні загального об’єкта правопорушення, як єдиної сукупності 

суспільних відносин, охоронюваних санкціями адміністративно-деліктних норм. Це 

виключає можливість виділення декількох загальних об’єктів адміністративних 

правопорушень. 

На стор. 200-201 дисертації стверджується, що: «як правило, норма щодо 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення 

кібербезпеки зазначає безпосередньо в диспозиції і спосіб його вчинення». Варто 

зазначити, що чинний КУпАП не конкретизує способи вчинення правопорушень у 

сфері забезпечення кібербезпеки (відповідні статті КУпАП містять опис 

протиправних діянь, але не способів їх учинення). Це, в свою чергу, означає, що 

така ознака як «спосіб учинення протиправного діяння» взагалі невластива  складам 

правопорушень у сфері забезпечення кібербезпеки. 

Аналогічне зауваження стосується авторської тези про належність мотиву до 

факультативних ознак суб’єктивної сторони адміністративних інформаційних 

правопорушень (див.: стор. 204, 205 дисертації). Вітчизняний законодавець взагалі 

не використовує ознаку мотиву при конструюванні складів адміністративних 

правопорушень. Ознака мотиву не згадується у змісті жодної адміністративно-

деліктної норми, а отже – не є елементом складу жодного адміністративного 

делікту. 

4. Попри те, що в цілому висновки дослідження характеризуються неабиякою 

науковою і практичною значущістю, деякі з них є надто абстрактними та 

відірваними від об’єктивних потреб науки і практики. Наочними прикладом може 

слугувати авторське визначення поняття «адміністративна відповідальність у сфері 

забезпечення кібербезпеки України», котре репрезентує досить поверхневе 

уявлення про сутність і цілі адміністративної відповідальності та не має перспектив 

для використання в нормотворчій діяльності.  

Разом з тим, викладені вище зауваження та питання дають можливість 

ведення наукової дискусії за змістом дослідження. В цілому вони не впливають на  




