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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Глобальний розвиток інформаційних технологій дав поштовх до 

виникнення не тільки нових інструментів та засобів масової комунікації, а й призвів до 

появи нових загроз в економічній, соціальній, інформаційній та суспільно-політичній 

сферах життєдіяльності. І якщо раніше, протидія таким загрозам здійснювалась 

переважно у просторі соціальної реальності, то сьогодні усе частіше таке протистояння 

переноситься у кіберпростір – сферу віртуальної реальності. Звичайні війни поступаються 

місцем, так званим, «гібридним війнам», які мають іншу природу виникнення і ведення, їх 

вплив переважно має прихований характер і використовується задля досягнення цілей у 

політичній, економічній, інформаційній і соціальній сферах. Метою здійснення таких війн 

є перенесення важелів впливу з фізичного знищення супротивника в рамках масштабної 

війни до вживання засобів «м’якої сили» проти країни-супротивника задля залякування, 

дискредитації та зміни її керівництва, підпорядкування діяльності вищого апарату 

управління відповідним центрам політичного впливу. Гібридні війни, як правило, 

супроводжуються масштабним маніпулюванням суспільною думкою громадян, 

викривленням офіційної інформації, дискредитацію та розжиганням різного роду 

соціальних конфліктів. У наслідок чого, це призводить до появи нових форм і методів 

протистояння, завдяки яким провідні держави світу намагаються досягти своїх 

зовнішньополітичних цілей і владнати наявні соціальні конфлікти. Поряд із інцидентами 

природного (ненавмисного) походження зростає кількість та потужність кібератак, 

вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб. Поширюються випадки 

незаконного збирання, зберігання, використання, знищення та поширення персональних 

даних, здійснення незаконних фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі 

Інтернет. Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди 

інтересам особи, суспільства і держави.  

Сьогодні економічна, соціальна й військова стабільність України значною мірою 

залежить від гарантування безпеки саме в інформаційній сфері. Державна політика 

захисту інформації та забезпечення кібернетичної безпеки, її повнота та ефективність 

мають стати основою для подальшого суспільного поступу, всебічного забезпечення 

дотримання прав і свобод громадян. Через агресію Російської Федерації, що має усі 

ознаки гібридної війни, почали відбуватись докорінні зміни у зовнішньому та 

внутрішньому безпековому середовищі України, відтак, одним з найактуальніших завдань 

в галузі науки державного управління стає дослідження механізмів інституціонального 
забезпечення надійного функціонування системи кібернетичної безпеки як складової 

державної політики у сферах національної безпеки і оборони. 

Проблеми забезпечення національної безпеки держави розглядаються у наукових 

працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, а саме: Р. Глена, Дж. Гордона, 

В. Дзюндзюка, Д. Дубова, Г. Карлсена, Г. Костенка, Д. Кілкаллена, Дж. Маккуена, 

В. Манилова, Дж. Маттіса, Дж. Мацумури, В. Могилевського, В. Мунтяна, У. Немета, 

Г. Почепцова, С. Проскуріна, А. Прохожаєва, С. Сеульського, А. Семенченка, 

Е. Сімпсона, Г. Ситника, Е. Скакунова, Р. Уїлкі, Ф. Хоффмана, Н. Фрейєра та ін. 

Концептуальним проблемам розвитку кібернетичного простору в геополітичному 

сенсі присвячені наукові праці закордонних вчених: М. Бангеманна, М. Маклюена, 

Ф. Махлупа, Г. Рейнольда, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями, Ю. Хаясі та ін. Виходячи з 
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необхідності наукового обґрунтування інституційних засад розвитку системи 

кібернетичної безпеки, на особливу увагу заслуговують роботи Р. Барбрука, І. Даніліна, 

М. Ожевана, Ю. Павленка, І. Педака та ін. Проблеми термінологічних досліджень з 

кібербезпекової проблематики знайшли належне відображення у працях С. Бейделмана, 

Л. Вентца, Ф. Крамера, Д. Куела, Дж. Ліпмана, М. Лібіцкі, Дж. Льюїса, Д. Фахренкурга та 

ін. Віддали належне цій тематиці й вітчизняні дослідники: О. Манжай, А. Марченко, 

М. Ожеван, О. Орлов, В. Петров, В. Пилипчик, М. Погорецький, О. Порфимович, 

О. Труш, Ю. Федорова, В. Шеломенцев та ін. Праці цих науковців створили 

методологічне підґрунтя для системного розгляду переважної більшості проблем у сфері 

державного управління інституціональним забезпеченням кібернетичної безпеки. 

Поглиблений аналіз цього питання дає підстави констатувати, що у вітчизняній і 

зарубіжній літературі недостатньо дослідженими залишаються питання формування та 

реалізації державної політики щодо реагування на сучасні виклики і загрози 

інформаційній та кібернетичній безпеці. Відтак, додаткової уваги з боку наукової 

спільноти потребує проблема щодо розвитку механізмів інституціонального забезпечення 

системи кібернетичної безпеки як складової державної політики у сферах національної 

безпеки і оборони. Теоретична та практична значущість означеної проблеми свідчить про 

необхідність її поглибленого аналізу, що зумовило вибір теми дисертаційної роботи, 

обґрунтування її мети, завдань, предмета та об’єкта дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано на кафедрі інформаційних технологій та систем управління Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у відповідності до тематики науково-дослідної 

роботи «Електронне урядування у публічному управлінні» (номер державної реєстрації – 

0116U007249). Особистий внесок здобувача у виконання означеної науково-дослідної 

роботи полягає в обґрунтуванні подальших напрямів  удосконалення системи 

електронного урядування в частині забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки 

України. 

Окремі наукові напрацювання автора здійснювались у межах тематики науково-

дослідних робіт Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут 

(м. Київ). У науково-дослідній роботі шифр «Хвиля» – тактико-технічне завдання № 

1/1/18 від 02.01.2013 р., науково-дослідній роботі шифр «Атака» – тактико-технічне 

завдання № 1/1/18 від 02.01.2013 р., науково-дослідній роботі шифр «Павутина» – 

тактико-технічне завдання №1/1/312т від 05.09.17 р., дисертант обґрунтовує та пропонує 

наукові засади розвитку інституціонального забезпечення національної системи 

кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни, зокрема шляхом впровадження нових 

механізмів регулювання державної політики у сфері кібернетичної безпеки України. 

Матеріали, розроблені в межах означених науково-дослідних робіт та включені до змісту 

дисертаційного дослідження, мають ознаки публічної інформації і не містять державної 

таємниці.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування 

подальших напрямів розвитку механізмів інституціонального забезпечення системи 

кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни. 

Досягнення зазначеної мети здійснювалося шляхом розв’язання низки завдань: 
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– здійснити огляд проблемного поля дослідження й узагальнити теоретичні підходи до 

визначення сутності та змісту гібридних війн; 

– дослідити зарубіжний досвід та визначити можливість адаптації до умов України 

кращих світових практик щодо забезпечення кібернетичної безпеки в умовах гібридної 

війни; 

– виокремити основні проблеми на шляху становлення та розвитку національної 

системи кібернетичної безпеки України; 

– розробити оновлену структуру системи кібероборони України, обґрунтувати основні 

її складники; 

– визначити перспективні напрями розвитку механізмів інституціонального 

забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни. 

Об’єктом дослідження є механізми реалізації державної політики у сфері 

кібернетичної безпеки України. 

Предметом дослідження є механізми інституціонального забезпечення системи 

кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження виступили 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: історичний – визначення 

історичних етапів виникнення, становлення та розвитку національної системи 

кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни; узагальнення й порівняння – 

при проведенні аналізу зарубіжного досвіду та визначення можливостей адаптації до 

умов України кращих світових практик щодо забезпечення кібернетичної безпеки в 

умовах гібридної війни; процесний підхід – застосовано при розробці сучасної структури 

системи кібероборони України та обґрунтування основних її складників; метод аналізу та 

синтезу – використано задля формулювання перспективних напрямів розвитку механізмів 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах 

гібридної війни. 

Інформаційними джерелами дисертаційної роботи є законодавчі та підзаконні акти 

держави, якими регулюються питання, пов’язані з плануванням подолання поточної кризи 

та запровадженням нових методів забезпечення кібербезпеки та воєнного керівництва 

кіберобороною, як однієї з її складових, що ґрунтуються на євроатлантичному та 

європейському досвіді з метою досягнення високої ефективності за прийнятних витрат, 

наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних дослідників, статистичні дані органів 

державної влади, міжнародних організацій та власні авторські дослідження. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

наданні практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів інституціонального 

забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни, а саме: 

уперше: 

– розроблено структуру системи кібероборони України як складової організаційного 

механізму інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни: 

а) запропоновано до її складу включити такі види діяльності: розвідувальна діяльність 

Збройних Сил України у кіберпросторі; кіберзахист військових систем та обʼєктів; 

критичної інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайного і воєнного стану; 

контроль стану кібероборони держави; ведення військових активних (бойових) дій в 

кіберпросторі;  
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б) здійснено деталізацію управлінських функцій основних суб’єктів національної 

системи кібербезпеки: кібернетичний захист державного сектору має здійснюватись 

силами та засобами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, а для приватного сектору – відповідними підрозділами та установами з питань 

кіберзахисту та інформційної безпеки, що здійснюють діяльність у сфері кібернетичної 

безпеки, наприклад, приватний CERT; протидія кібертероризму та кібершпигунству – 

силами та засобами Служби безпеки України в умовах надання допомоги від інших 

суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки; протидія кіберзлочинності – силами та 

засобами Національної поліції України в умовах надання допомоги від інших суб’єктів 

забезпечення кібернетичної безпеки це також вже визначено в Законі; 

в) визначено складові системи кібероборони, а саме: організаційна; інституціональна; 

функціональна; виконавча; просторова та часова; 

удосконалено: 

– перспективні напрями розвитку механізмів інституціонального забезпечення 

системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни: правового механізму – 

через розробку проекту Стратегії кібероборони України, як складової Стратегії 

кібербезпеки України (визначення її мети, цілей, принципів, напрямів, основних завдань, 

процедур створення та функціонування необхідних організаційних структур, підготовки 

та ведення дій в кібернетичному просторі, а також відповідних питань організації 

діяльності органів військового управління всіх рівнів, військ, взаємодії та забезпечення 

відповідно до завдань, що виконують Міноборони, Збройні Сили та 

Держспецтрансслужба); організаційного механізму – шляхом визначення структури 

національної системи кібероборони України, що дозволить підвищити ефективність її 

функціонування в інтересах досягнення цілей, які визначені перед суб’єктами сектору 

безпеки і оборони держави;  

– обґрунтування проблем на шляху становлення та розвитку національної системи 

кібернетичної безпеки України, серед яких найбільш вагомими визнано: відсутність 

необхідного рівня координації та взаємодії між суб'єктами забезпечення кібербезпеки, у 

тому числі, між основними суб'єктами національної системи кібербезпеки; малорозвинена 

загальнодержавна система протидії кіберзлочинності; відсутність єдиного понятійного 

апарату та чітких критеріїв кваліфікації комп’ютерних злочинів; відсутність розвинутих 

інститутів програмно-технічної та судово-кібернетичної експертизи як одного з головних 

механізмів у процесі документування та закріплення доказів «комп’ютерного злочину» та 

відповідних методик їх проведення тощо;  

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні підходи до визначення сутності та змісту гібридних війн через: 

а) удосконалення змісту поняття «гібридна війна», під якою пропонується розуміти 

сукупність заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій військового, 

дипломатичного, економічного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення 

стратегічних цілей (до складових гібридної війни відноситься традиційні та нестандартні 

загрози, тероризм, підривні дії, коли використовуються новітні чи нешаблонні технології 

для протидії перевазі супротивника у військовій силі); 

б) класифікацію гібридних загроз і представлення їх у форматі «небезпеки – гібридні 

загрози» за характером прояву – загальнодержавний рівень, сфери – військова, 

правоохоронна, інформаційна, кібер, економічна, енергетична, прав людини, 
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національних меншин, корінних народів та міжконфесійних відносин, національної 

пам’яті; 

– практичні рекомендації стосовно можливості адаптації до умов України кращих 

світових практик у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни 

через: 

а) створення єдиного державного органу з незалежним статусом та широкими 

повноваженнями щодо аналізу внутрішніх та зовнішніх ризиків і загроз, розробкою та 

впровадженням політики національної безпеки, координацією та контролем за діяльністю 

всіх органів державної влади (новий статус Національного координаційного центру 

кібернетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України – центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері кібернетичної безпеки);  

б) забезпечення правових рамок для функціонування системи національної безпеки 

України безвідносно до політичних змін на парламентському чи урядовому рівнях (при 

формуванні системи національної безпеки важливо врахувати вплив не тільки 

зовнішньополітичних, воєнних та макроекономічних чинників, але й технологічного 

прогресу, трудових, міграційних та культурних взаємовідносин, об’єктивного аналізу 

спроможностей держави, політичного поля, електоральних уподобань та настроїв). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні подальших 

напрямів удосконалення механізмів інституціонального забезпечення системи 

кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни. Результати та пропозиції, подані 

в дисертаційному дослідженні, отримали практичне застосування: 

- під час розробки проекту Стратегії кібероборони України в частині подолання 

поточної кризи та запровадження нових методів воєнного керівництва кіберобороною, що 

ґрунтуються на євроатлантичному досвіді, з метою досягнення високої ефективності за 

прийнятних витрат (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 

21.07.2019 р. №308/51/7162); 

– при підготовці та проведенні лекцій, семінарських і практичних занять із 

здобувачами вищої освіти з навчальних дисциплін: «Інформаційна безпека», 

«Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Комп’ютерна обробка оперативної 

інформації» в Національній академії внутрішніх справ (м. Київ) (акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження від 22.05.2019 р.), а також в освітньому процесі 

Харківського регіонального інституту державного управління національної академії 

державного управління при Президентові України (м. Харків), зокрема розробці 

складових частин навчально-методичного комплексу таких дисциплін, як «Інформаційні 

системи та мережі в державному управлінні», «Система публічного управління в умовах 

глобалізації та впровадження європейських стандартів», «Системний аналіз і прийняття 

інноваційних рішень», «Технології управлінських комунікацій взаємодії», «Цифрова 

економіка та належне врядування», «Інноваційні технології публічного управління» (акт 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 30.05.2019 р.). 
Особистий внесок здобувача. Теоретико-методичні розробки, обґрунтування і 

пропозиції, отримані в результаті проведених досліджень, дисертант зробив самостійно. З 

наукових праць, опублікованих у співтоваристві, у дисертації використано лише ті ідеї та 

пропозиції, які є результатом його особистої праці [6-15].  
Апробація результатів дисертації. Результати за темою дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління опубліковані в 12 наукових 
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періодичних виданнях України з повним викладенням матеріалів дослідження, що 

визначається спеціалізованою вченою радою, у наукових періодичних виданнях інших 

держав та міжнародних наукових журналах – 2. 

Апробацію матеріалів дисертації було реалізовано під час проведення науково-

практичних, науково-технічних конференцій, науково-практичних семінарів тощо: 

«Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального 

призначення» (м. Київ, 2011 р.); «Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних 

систем та мереж спеціального призначення» (м. Київ, 2012-2013 рр.); «Актуальні 

проблеми управління інформаційною безпекою державою» (м. Київ, 2014 р.); 

«Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального 

призначення з урахуванням досвіду АТО» (м. Київ, 2015 р.); «Публічне управління ХХІ 

століття: синтез науки та практики» (м. Харків, 2019 р.) та ін.  

Публікації. Основні положення та отримані наукові результати дисертаційного 

дослідження віддзеркалено в 16 наукових працях, зокрема: 1 статті в зарубіжних і 

міжнародних спеціалізованих виданнях, 4 статей у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, 12 тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 238 сторінок, із них 186 сторінок основного тексту. 

Робота налічує 7 рисунків, 1 таблицю та 3 додатки. Список використаних джерел включає 

211 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено стан її 

наукової розробленості, з’ясовано зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, 

темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито 

основні положення щодо наукової новизни, показано практичну значущість результатів 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Теоретичні засади інституціонального забезпечення розвитку 

систем кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни» – на основі системного аналізу 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених досліджено сучасні ознаки гібридних війн, 

здійснено аналіз інституціонального забезпечення кібернетичної безпеки провідних країн 

світу, розкрито сутність державної політики у сфері кібернетичної безпеки в контексті 

передбачення, протидії та запобігання виникненню гібридних війн тощо. 

Детальне порівняння сучасних теорій, концепцій та підходів, у межах яких 

розкривається зміст державної політики забезпечення кібернетичної безпеки, надає 

достатніх підстав для констатації того, що для найбільш точного визначення феномену 

кібернетичної безпеки держави доцільно уживати поняття «гібридна війна» на противагу 

таким поняттям, як «кібернетична війна» чи «інформаційна війна», які останнім часом 

знайшли своє значне поширення у науковому дискурсі з означеної проблематики (поняття 

«інформаційна війна» є ширшим за змістом ніж поняття «гібридна війна», проте сфера 

прояву гібридних війн може простиратись за межі інформаційної сфери; поняття 

«кібернетична війна» є вужчим за змістом ніж поняття «інформаційна війна» і є однією із 

її різновидів). У роботі доводиться, що під гібридною війною слід розуміти сукупність 
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заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій військового, дипломатичного, 

економічного, інформаційного характеру, спрямованих на досягнення стратегічних цілей 

застосовуючи при цьому інструменти ведення кібервійн, поєднання симетричних та 

асиметричних бойових операцій, диверсій, провокацій, політичну пропаганду тощо. До 

складових гібридної війни можна віднести традиційні та нестандартні загрози, тероризм, 

підривні дії, коли використовуються новітні чи нешаблонні технології для протидії 

перевазі супротивника у військовій силі. Так, в Україні досі тривають дискусії щодо 

застосування терміну «операція об’єднаних сил», який не відображає сутності подій в зоні 

конфлікту на Донбасі, адже друга сторона протистояння – Російська Федерація офіційно 

не визнає своєї участі у ньому. Так само стираються кордони війни та сценарії її початку 

й закінчення. Відтак, зміна стану з військового на мирний суттєво ускладнюється, а 

ворожість зростає та поширюється поза межі конфлікту. 

Гібридна війна у роботі розглядається як об’єктивна умова виникнення кібернетичних 

загроз і змоделювати систему кібернетичної безпеки України неможливо без ретельної 

деталізації наявних кібер-загроз. Відтак, на теоретичному рівні доводиться, що на 

сучасному етапі реалізації державної політики у сфері кібернетичної безпеки України 

виникаючі гібридні загрози можна класифікувати за сферами їх прояву: 

загальнодержавного характеру – політична війна «усіх проти всіх» в середовищі 

української еліти; неефективність парламенту через його фрагментацію на корпоративні 

сегменти; незадовільний рівень професійності публічної служби України;  PR-активність 

влади в Україні замість предметної діяльності та ін.; гібридні загрози – контур 

зовнішнього управління, що зберігся та модернізувався з довоєнного періоду, маскується 

під громадсько-політичну організацію «українського вибору», під комунікаційний канал 

переговорів з агресором в рамках Мінського процесу; дискредитаційна медіа-кампанія 

через зарубіжні ЗМІ; комбіновані дії комплексного характеру (диверсії на критичній 

інфраструктурі + кібер-атаки + резонансні вбивства + компромат на вище державне 

керівництво) та ін; у військовій сфері – корупційна діяльність у секторі оборони, особливо 

в системах фінансового і логістичного забезпечення ЗС; незавершеність щодо набуття 

спроможностей системи територіальної оборони України;  незадоволені потреби 

(передбачені законодавством) учасників АТО та звільнених військовослужбовців; 

 низький темп реформування і розбудови воєнної організації держави; гібридні загрози – 

діяльність незаконних збройних формувань на території України, що спрямована на 

дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні та ін.; в 

інформаційній сфері – прогалини нормативно-правового поля в сфері інформаційної та 

кібернетичної безпеки, відсутність належних механізмів для перешкоджання діяльності 

українських ЗМІ та інших носіїв інформації, які ретранслюють проросійські погляди чи 

інші види інформації антиукраїнського характеру; низький рівень координації дій ЦОВВ 

в інформаційні сфері, що дозволяє агресору використати інформаційні продукти 

української влади в цілях власної пропаганди; гібридні загрози – постійне використання 

Росією в офіційній (МЗС РФ) та політичній площині спеціальних поглядів та 

інформаційних ярликів з метою делігитимації української влади; використання 

українських телевізійних каналів та інших медіа для трансляції проросійських поглядів та 

настанов у дозованому вигляді чи під опозиційними гаслами тощо. 

Доводиться, що складу механізмів інституціонального забезпечення системи 

кібернетичної безпеки України входять такі базові механізми, як організаційний та 
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правовий. Розглядаючи механізм інституціонального забезпечення системи кібернетичної 

безпеки України як сукупність правових й організаційних засобів забезпечення 

кібернетичної безпеки шляхом створення, функціонування і розвитку інститутів й 

інституцій протидії кібер-загрозам, можна виокремити функції кожного із 

запропонованих механізмів: правовий – формування інституційних засад у сфері 

кібернетичної безпеки (відтворення інституційного поля), організаційний – створення 

інституцій, а також визначення характеру їх функціонування, враховуючи функціональне, 

кадрове, економічне, матеріально-технічне та інше забезпечення (структурно-

функціональне забезпечення дії інститутів). Саме через дію цих двох механізмів 

здійснюються процеси формування і реалізації політики кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни, забезпечується процес євроінтеграції, формуються вектори 

розвитку українського суспільства із максимальним дотриманням прав, свобод людини та 

громадянина, приведенням всіх сфер діяльності держави до міжнародних стандартів. 

У другому розділі – «Сучасний стан механізмів інституціонального забезпечення 

системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни» – досліджено сучасні 

підходи європейської спільноти держав, країн-сусідів України до мілітаризації 

кібернетичного простору; проаналізовано правові та організаційні основи забезпечення 

національних інтересів України у кібернетичному просторі; на основі дослідженого 

світового досвіду розкрито зміст основних цілей та завдань, напрямів та принципів 

державної політики у сфері кібернетичної безпеки; розкрито особливості функціонування 

комплексного механізму державного управління у системі кібернетичної безпеки України 

в умовах гібридної війни, захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури 

держави. 

Організаційний механізм інституціонального забезпечення системи кібернетичної 

безпеки України в умовах гібридної війни являє собою згідно діючого законодавства 

трирівневу систему, яка забезпечує взаємодію з питань кібербезпеки: міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади; місцевих державних адміністрацій; органів 

місцевого самоврядування; правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних 

органів, суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; Збройних Сил України, інших 

військових формувань; Національного банку України; підприємств, установ та 

організацій, віднесених до об’єктів критичної інфраструктури; суб’єктів господарювання, 

громадян України та об’єднання громадян та ін. (рис. 1). Структурно організаційний 

механізм інтегрує такі підсистеми, як: моніторингу та реагування на кіберзагрози 

(моніторингу та оцінки загроз, реагування розслідування тощо) під час виявлення 

кібератак та кіберінцидентів на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури 

(передбачає швидку ідентифікацію зловмисників, вжиття заходів із локалізації шкоди, 

викликаної їх діями, та проведення розслідування кіберзлочинів); кібербезпеки у воєнній 

сфері та сфері оборони; кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. 
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 11 
У результаті аналізу наявних факторів впливу на характер 

функціонування організаційного механізму, виявлено такі особливості: а) сьогодні 

державні органи в секторах, які в європейських країнах належать до критичної 

інфраструктури, в Україні переважно задіяні для регулювання економічних і майнових 

питань, у той час як недостатньо інституціонально розвиненими залишаються 

структури, до функціоналу яких віднесено питання кібербезпеки; б) забезпечення 

кібербезпеки у приватному секторі здійснюється на власний розсуд власника тієї чи 

іншої системи; в) відсутність єдиного координаційного центру з питань забезпечення 

кібербезпеки суттєво ускладнює, уповільнює, а у деяких випадках й унеможливлює 

взаємодію органів державної влади та вжиття необхідних заходів з реагування на 

кібернетичні злочини та інциденти кібербезпеки, які відрізняються високим ступенем 

латентності; г) важливими показниками ефективності функціонування організаційного 

механізму можна вважати оперативність оцінки ситуації, термін прийняття відповідних 

рішень, час реагування, та достатність вжитих заходів  

Розглядаючи специфіку функціонування правового механізму інституціонального 

забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни (далі – 

правовий механізм), виокремлено такі проблеми: відсутність єдиного понятійного 

апарату та чітких критеріїв кваліфікації комп’ютерних злочинів; відсутність 

розвинутих інститутів програмно-технічної та судово-кібернетичної експертизи як 

одного з головних механізмів у процесі документування та закріплення доказів 

«комп’ютерного злочину» та відповідних методик їх проведення; відсутність 

необхідного рівня координації та взаємодії між відповідними підрозділами 

правоохоронних структур при проведенні запобіжних та правозастосовних 

заходів; малорозвинена загальнодержавна система протидії кіберзлочинності — 

остання проблема це , насамперед організаційного забезпечення та ін. 

Аналіз зарубіжного досвіду (держави блоку НАТО, Росія, Китай, Індія та інші) 

щодо функціонування відповідних механізмів, які забезпечують функціонування 

систем кібернетичної безпеки, дозволяють зробити висновки щодо можливості 

адаптації до умов України низки ефективних практик: по-перше, незважаючи на 

наявність Національного координаційного центру кібербезпеки в структурі Ради 

національної безпеки і оборони України, виглядає доцільним створення єдиного 

державного органу з незалежним статусом та широкими повноваженнями щодо аналізу 

внутрішніх та зовнішніх ризиків і загроз, розробкою та впровадженням політики 

національної безпеки, координацією та контролем за діяльністю всіх органів державної 

влади (у формі державного агентства); по-друге, його діяльність має бути максимально 

віддалена від політичних партій, мати захищений законодавством мандат на 

формування і реалізацію національної безпеки, гарантований бюджет і право на 

співпрацю з усіма інституціями з безпекових питань. Доводиться, що ефективна 

протидія гібридним загрозам можлива лише за умови комплексного та системного 

аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища незалежним і професійним органом 

без політичного чи економічного впливу будь-яких зацікавлених сторін. Україна має 

забезпечити правові рамки для функціонування системи національної безпеки 

безвідносно до політичних змін на парламентському чи урядовому рівнях. При 

формуванні системи національної безпеки важливо врахувати вплив не тільки 
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зовнішньополітичних, воєнних та макроекономічних чинників, але й 

технологічного прогресу, трудових, міграційних та культурних взаємовідносин, 

об’єктивного аналізу спроможностей держави, політичного поля, електоральних 

уподобань та настроїв. 

У третьому розділі – «Напрями розвитку механізмів інституціонального 

забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни» – 

розроблено пропозиції до проекту Стратегії кібероборони України; розкрито та 

деталізовано інституціональну складову кібероборони, розроблено структуру системи 

кібероборони України, надано пропозиції щодо активізації ролі держави в 

кібернетичному просторі в рамках забезпечення надійної кібероборони України. 

Одним із перспективних напрямів розвитку правового механізму 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах 

гібридної війни є прийняття Стратегії кібероборони України. Відтак, вважається за 

доцільне приведення у відповідність термінологічного апарату шляхом уведення у 

правовий обіг низки термінів (авторські пропозиції до проекту Стратегії кібероборони 

України): державна політика у сфері кібероборони – діяльність суб’єктів забезпечення 

кібероборони, пов’язана із запобіганням кібервійні та воєнним  конфліктам у 

кіберпросторі, організацією та здійсненням підготовки Збройних Сил України, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, державних, 

розвідувальних органів, а також правоохоронних органів спеціального призначення до 

кібероборони держави; суверенітет держави в кіберпросторі – верховенство держави 

(наявність тільки однієї суверенної влади) в національному сегменті кіберпростору і її 

незалежність у міжнародних відносинах (непідпорядкованість владі інших держав), 

пов’язаних з діяльністю у власному кіберпросторі; воєнний кіберконфлікт – форма 

розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних суперечностей із двостороннім 

застосуванням у кіберпросторі воєнної сили; основними видами воєнних конфліктів є 

кібервійна та збройний кіберконфлікт; збройний кіберконфлікт – зіткнення між 

державами у кіберпросторі із застосуванням кіберзброї (міжнародний збройний 

кіберконфлікт) або між ворогуючими сторонами в межах національного сегменту 

кіберпростору однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний 

кіберконфлікт) та ін. 

Аргументується доцільність включення до завдань воєнної політики, викладених у 

проекті Стратегії кібероборони України, таких: постійне, комплексне та 

цілеспрямоване вжиття заходів із забезпечення воєнної політики держави у 

кіберпросторі як в мирний час, так і в особливий період; створення національної 

системи кібербезпеки України, інтеграція спроможностей її складових для своєчасного 

і ефективного реагування на наявні та потенційні кіберзагрози сектору безпеки 

держави; координація військовим командуванням діяльності добровольчих 

кіберформувань, що були утворені або самоорганізувалися для інформаційного або 

кібернетичного захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України  та ін.  

Обґрунтовано, що організація ефективного державного реагування на сучасні 

виклики та загрози кібернетичній безпеці України передбачає централізоване 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 13 
управління конкретними відомчо- розпорядницькими функціями, які 

забезпечують моніторинг і контроль за всіма компонентами національного 

кібернетичного простору. Перспективним напрямом розвитку організаційного 

механізму інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни вважається  запровадження у національну практику оновленого 

варіанта функціональної структури національної системи кібероборони України 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура системи кібероборони України 

 
Національна система кібероборони України являє собою сукупність інституцій та 

засобів забезпечення кібернетичної безпеки держави.   
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Пропонується включити до національної системи кібероборони 

України, окрім вже існуючих, такі нові елементи: кібернетичний захист державного 

сектору, що здійснюється для органів державної влади в основному силами та засобами 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а для 

приватного сектору – відповідними установами (організаціями), що здійснюють 

діяльність у сфері кібернетичної безпеки, наприклад, приватний CERT; протидія 

кібертероризму, що здійснюється в основному силами та засобами Служби безпеки 

України в умовах надання допомоги від інших суб’єктів забезпечення кібернетичної 

безпеки; протидія кіберзлочинності, яка здійснюється в основному силами та засобами 

Національної поліції України в умовах надання допомоги від інших суб’єктів 

забезпечення кібернетичної безпеки.  
У дисертації ґрунтовно доводиться теза про те, що кібероборона повинна 

організовуватись Генеральним штабом Збройних Сил України за безпосередньою 

участю Міністерства оборони України та здійснюватися в основному силами та 

засобами Збройних Сил України в умовах надання допомоги від інших суб’єктів 

забезпечення кібернетичної безпеки 

Робиться висновок про те, що створення сучасної системи кібероборони України в 

широкому сенсі включає загальнодержавні заходи економічного, політичного, 

виховного та іншого характеру, а також комплекс спеціальних заходів, спрямованих на 

безпосередню 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. Стверджується, що до складників 

системи кібероборони України за напрямом відповідальності Збройних Сил України 

доцільно віднести такі, як: розвідувальна діяльність Збройних Сил України у 

кібернетичному просторі; кіберзахист військових систем та об’єктів, а також інших 

обєктів критичної інформаційної інфраструктури; контроль стану кібероборони 

держави; ведення військових активних (бойових) дій в кібернетичному просторі. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення 

наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні подальших напрямів розвитку 

механізмів інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни. 

На основі отриманих наукових і практичних результатів сформульовано такі 

висновки: 

1. Здійснено систематизацію наукових підходів до визначення поняття «гібридна 

війна», як сукупності заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій 

військового, дипломатичного, економічного, інформаційного характеру, спрямованих 

на досягнення стратегічних цілей. Висвітлено, що до складових гібридної війни 

відносяться традиційні та нестандартні загрози, тероризм, підривні дії, коли 

використовуються новітні чи нешаблонні технології для протидії перевазі 
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супротивника у військовій силі. Проведений аналіз сутності та 

особливостей гібридної війни дає всі підстави стверджувати про розгортання проти 

України саме такої форми збройної інтервенції з боку Російської Федерації. 

Ідентифіковано, що гібридна війна зумовлює фундаментальні зміни в основних 

положеннях воєнної стратегії й оперативного мистецтва, а саме війна доповнюється 

якісно новою складовою – інформаційною. Визначено проблему неповної 

відповідності сучасного стану і готовності сектору безпеки та оборони щодо вимог 

ефективної протидії загрозам національній безпеці та їхньої нейтралізації, 

сформульовано стратегічні завдання з удосконалення цієї діяльності, систему 

стратегічного мережевого управління, горизонтальних зв’язків між державними, 

громадськими і військовими структурами, умов для безпечного функціонування 

кіберпростору України. 

2. Доведено, що процес реалізації державного управління в сфері кібернетичної 

безпеки більшістю провідних країн світу знаходяться в процесі трансформації власних 

військових потенціалів. З’ясовано, що на певному етапі функціонування механізмів 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки піддається змінам, а 

саме функціональна її складова, при цьому ускладнюється прояв структурних 

відносин, виникають умови для переходу системи до іншого типу зв’язків, що дає 

змогу зберегти її цілісність. Розвиток системи кібернетичної безпеки – це процес, що 

приводить систему до структури іншого рівня функціонування. 

На основі проведеного аналізу моделей систем кібернетичної безпеки більшості 

провідних держав світу стверджується, що всі сучасні моделі та концепції розвитку 

систем кібернетичної безпеки спрямовано на вдосконалення взаємодії суб’єктів 

сектору безпеки і оборони, які забезпечують кібернетичну безпеку держави. Визначено 

основні напрями удосконалення засад державної політики інформаційної та 

кібернетичної безпеки у воєнній сфері в умовах гібридної війни; з позиції системного 

підходу обґрунтовано та запропоновано забезпечити створення в структурі 

Генерального штабу Збройних Сил України відповідний підрозділ з функціями 

організації інформаційних та кібернетичних операцій; зазначено складові проведення 

інформаційних та кібернетичних операцій. 

3. Стверджується, що сектор безпеки і оборони України в умовах гібридної війни 

потребує застосування негайних загальнонаціональних заходів для підвищення 

здатності гарантувати безпеку громадян, суспільства та держави першочерговими з 

яких є: проведення реальної, а не імітаційної загальнодержавної діяльності з 

викорінення корупції та зменшення впливу на владу оліграхічно-орієнтованої 

системи; виявлення та ліквідація схем корумпування українських державних 

службовців, політиків, членів парламенту та уряду; вжиття дієвих заходів із 

викорінення російської агентури з державної системи; схвалення окремим документом 

(стратегією) комплексу заходів з протидії гібридним загрозам за зразком Спільного 

рамкового документу ЄС з протидії гібридним загрозам; розвиток державно-приватного 

партнерства у сприянні розгортанню повноцінного мовлення на окупованій території; 

посилення контррозвідувальних спроможностей держави та проведення активних 

заходів; нейтралізація діяльності представництв “ДНР” і “ЛНР” за кордоном та 
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проведення роботи з недопущення їх появи; протидія російському впливу на 

українське суспільство через релігійні організації та ін.  
4. Зроблено висновок, що механізми інституціонального забезпечення системи 

кібернетичної безпеки України, потребують наступного удосконалення: 

- організаційний механізм – через запровадження трирівневої системи 

кібернетичної безпеки України, де: перший рівень, це орган стратегічного управління 

сферою кібернетичної безпеки України – Рада національної безпеки і оборони України 

відповідно до Конституції України та у встановленому законом порядку має 

здійснювати координацію та контроль діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони, 

які забезпечують кібернетичну безпеку України; другий, це орган оперативного 

управління сферою кібернетичної безпеки України – Національний координаційний 

центр кібернетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України 

(центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері кібернетичної 

безпеки); третій, це суб’єкти забезпечення кібернетичної безпеки – органи державної 

влади та місцевого самоврядування, органи військового управління Збройних Сил 

України, інших військових формувань, правоохоронні органи, установи науково-

методологічної підтримки, громадські організації та професійні асоціації, створені за 

участю представників приватного сектору, а також об’єднання підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність, пов’язану із 

забезпеченням функціонування або безпеки національного сегмента кібернетичного 

простору; 

- правовий механізм – запровадження нового розподілу повноважень між 

суб’єктами, які безпосередньо відповідають за реалізацію заходів із забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки; оновлення правових засад здійснення 

кібербезпекової політики; правове закріплення сучасних методів прийняття рішень та 

постановки оперативних цілей, дій за умов функціонування системи моніторингу та 

реагування на кібернетичні загрози (моніторингу та оцінки загроз, реагування 

розслідування, тощо) під час виявлення кібератак та кіберінцидентів на об’єктах 

інформаційної інфраструктури; запровадження ефективних форм співробітництва 

центральних органів виконавчої влади, військових формувань, правоохоронних 

органів, органів державного регулювання у сфері інформатизації, телекомунікацій та 

захисту інформації, органів місцевого самоврядування, наукових установ та 

організацій, а також інші зацікавлених осіб.   
5. Наголошується на тому, що перспективні напрями розвитку механізмів 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах 

гібридної війни мають містити такі положення: завчасне та всебічне нормативно-

правове регулювання діяльності з кібероборони, розроблення концепцій, доктрин, 

програм;  випереджувальний розвиток організаційних структур в інтересах виконання 

завдань кібероборони; всебічна підготовка органів військового управління, військ (сил) 

до виконання завдань кібероборони; створення та розвиток матеріально-технічної 

основи кібероборони; формування і розвиток людського капіталу як головного чинника 

успішного виконання завдань кібероборони; набуття спроможностей та здійснення 

ефективного керівництва кіберобороною; ефективне виконання поточних заходів щодо 
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випереджувального реагування на дії противника в кібернетичному просторі, 

підготовки та ведення Збройними Силами кібероборони. 
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напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального 

призначення” (25 - 26 жовтня 2012 р.): – ВІТІ НТУУ “КПІ”, Київ, 2012. – C. 55 -56; 

Здобувачем особисто досліджено питання підходу ключових геополітичних 

“гравців” – США та РФ з КНР, 

9. Куцаєв В. В., Живило Є. О. Доповнення до термінології стосовно сучасного 

кібернетичного простору. “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем 

та мереж спеціального призначення” (24 жовтня 2013 р.): – ВІТІ ДУТ, Київ, 2013. – C. 

144; 

Здобувачем особисто досліджено існуючі термінологічні підходи до визначення 

термінів притаманних сучасному кіберпростору. 

10. Козубцов І. М., Живило Є. О., Зінченко М. О., Черниш Ю. О. Удосконалення 

нормативно-правових основ в галузі кібернетичної безпеки держави. Актуальні 

проблеми управління інформаційною безпекою державою” (20 березня 2014 р.): – 

НАСБУ, Київ, 2014. – C. 69 – 72; 

Здобувачем особисто досліджено стан існуючої нормативно-правової бази щодо 

державного регулювання системи кібернетичної безпеки в Україні. 

11. Черноног О. О., Живило Є. О., Машталір В. В. Стратегія забезпечення 

кібернетичної безпеки Збройних Сил України. Сучасні інформаційні технології у сфері 

безпеки та оборони № 3 (24)/2015: – НУОУ, Київ, 2015. – C. 202-212; 

Здобувачем особисто удосконалено засади застосування та підготовки сил 

кібероборони до дій в умовах сучасної кібервійни.  

12. Мазниченко Ю. А., Живило Є. О., Козубцов І. М., Машталір В. В. Взаємодія 

Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, 

органів державної влади під час проведення інформаційної операції. “Пріоритетні 

напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення з 

урахуванням досвіду АТО” (29 жовтня 2015 р.): – ВІТІ, Київ, 2015. – C. 27 – 31; 

Здобувачем особисто визначено перелік та порядок виконання першочергових 

спільних зусиль та заходів ЗС України, ІВФ та ін. 

13. Живило Є. О., Черноног О. О., Машталір В. В. Стратегія воєнної безпеки 

кіберпростору України. Збірник наукових праць ВІТІ № 1 – Київ, 2016. – C. 41 – 52; 

Здобувачем особисто розроблено Стратегію як основу розвитку теоретичних 

засад за напрямами забезпечення воєнної безпеки кіберпростору та протидії агресії у 

кіберпросторі України, підготовлено статтю. 

14. Живило Є. О., Черноног О. О. Напрями створення та розбудови національної 

системи кібербезпеки. Збірник наукових праць ВІТІ № 3 – Київ, 2017. – C. 60 – 65; 

Здобувачем особисто розроблено варіант єдиної загальнодержавної моделі 

побудови Національної системи кібербезпеки, враховуючи досвід країн Європейського 

Союзу та НАТО, написана стаття. 

15. Живило Є.О., Черноног О. О. Стратегія кібероборони України. Збірник 

наукових праць ВІТІ № 4 – Київ, 2017. – C. 30 – 37; 

Здобувачем особисто проведено дослідження щодо основних принципів, за якими 

сили оборони використовують кіберпростір для протистояння викликам у сфері 

забезпечення кібероборони держави, підготовлено статтю. 
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16. Живило Є. О., Підходи до визначення складових кібероборони // 

Збірник тез XІХ Міжнар. наук. конгресу “Публічне управління ХХІ століття: синтез 

науки та практики” 19 квітня 2019 р.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С. 568. 

URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2019-2/2019_02.pdf). 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Живило Є. О. Механізми інституціонального забезпечення системи  
кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України. – Харків, 2020. 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено наукове обґрунтування теоретичних 

засад і розроблено практичні рекомендації щодо подальших напрямів розвитку 

механізмів інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни. 

Дослідження дозволило сформулювати найбільш актуальні для України 

кіберзагрози та кіберконфлікти, надати опис змістовних характеристик та повноважень 

складових національної системи кібернетичної безпеки, яка об’єднала у форматі 

співробітництва центральні органи виконавчої влади, військові формування, 

правоохоронні органи, органи державного регулювання у сфері інформатизації, 

телекомунікацій та захисту інформації, органи місцевого самоврядування, наукові 

установи і організації, а також зацікавлені громадські організації, професійні асоціації, 

представництва міжнародних організацій в Україні, представників приватного сектору, 

а також підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які 

здійснюють діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування або безпеки 

національного сегмента кібернетичного простору. 

У дисертаційному дослідженні побудовано функціональну структуру системи 

кібероборони України та визначено принципи її побудови та складові елементи. 

Розкрито сучасні тенденції формування та розвитку безпекового середовища у 

світовому кібернетичному просторі. Наведені пропозиції до цілей та завдань воєнної 

політики України у кібернетичному просторі та надано пропозиції до проекту Стратегії 

кібероборони України. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку механізмів 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в умовах 

гібридної війни. 
Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 

інституціональне забезпечення кібернетичної безпеки, організаційно організаційний та 

правовий механізми, національна безпека України, сили оборони, гібридна війна, 

інформаційна безпека, кібербезпека, кібернетичний простір, кіберзагрози, кібероборона 

держави. 
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ANNOTATION 
 

Zhivilo E. O. Mechanisms of institutional support of the system of cybersecurity in the 

conditions of hybrid war. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of sciences in public administration, specialty 

25.00.02 – mechanisms of public administration. – Kharkiv regional Institute of public 

administration of the National Academy of public administration of the National Academy of 

public administration under the President of Ukraine. – Kharkiv, 2020. 

 

In the dissertation research the scientific substantiation of theoretical bases is carried out 

and practical recommendations concerning the further directions of development of 

mechanisms of institutional maintenance of system of cyber security of Ukraine in the 

conditions of hybrid war are developed. 

The study allowed to formulate the most relevant for Ukraine cyber threats and cyber 

conflicts, to provide a description of the substantive characteristics and powers of the national 

cyber security system, which brought together central executive bodies, military formations, 

law enforcement agencies, regulators in the field of information, telecommunications and 

information protection, local governments, scientific institutions and organizations, as well as 

interested public organizations, professional associations, representations of international 

organizations in Ukraine, representatives of the private sector, as well as enterprises, 

institutions and organizations regardless of ownership, carrying out activities related to 

ensuring the functioning or security of the national segment of cyberspace. 

In the dissertation research the functional structure of the cyber defense system of 

Ukraine is built and the principles of its construction and constituent elements are determined. 

Modern tendencies of formation and development of the security environment in the world 

cyberspace are revealed. Proposals to the goals and objectives of Ukraine's military policy in 

cyberspace are presented and proposals to the draft Cyber Defense Strategy of Ukraine are 

provided. Perspective directions of development of mechanisms of institutional support of the 

system of cyber security of Ukraine in the conditions of hybrid war are substantiated. 
Key words: public administration, mechanisms of public administration, institutional 

support of cyber security, organizational, organizational and legal mechanisms, national 

security of Ukraine, defense forces, hybrid war, information security, cybersecurity, 

cyberspace, cyber threats, cyber defense of the state. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Орлов Олександр Валентинович 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 12 лютого 2020 р. Формат 60х90 16
1

. Папір офсетний. 

Друк лазерний. Обл.-вид. арк. 1,9. Наклад 120 прим. Зам. № 46/20-04. 

Віддруковано з оригінал-макета в типографії ПП «Стиль-Іздат». 

61058, м. Харків, вул. Тринклера, 2, 1-й корпус, поверх 2, кімн. 19;  

тел. (057) 758-0108. 

електронна адреса: stil-izdat@ukr.net 

 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



Стр. 13: [1] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [2] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: (по умолчанию) Times New Roman, 10 пт 

 

Стр. 13: [3] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [4] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [5] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [6] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [7] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [8] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

Стр. 13: [9] Отформатировано Andrej 05.06.2020 15:35:00 

Шрифт: 10 пт 

 

 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é


