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АНОТАЦІЯ 

 

Живило Є. О. Інституціональне забезпечення кібернетичної безпеки 

в умовах гібридної війни. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 при Президентові України. – 

Харків, 2020. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні 

теоретичних і практичних засад забезпечення механізмів державного 

регулювання кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни, механізмів 

формування та реалізації державної політики кібернетичної безпеки України. 

На основі отриманих наукових і практичних результатів узагальнено 

теоретико-методологічні підходи до специфіки збройного протистояння, а 

також визначено місце і роль військового аргументу у політиці. 

З’ясовано, що форми збройного протистояння визначаються рівнем 

розвитку суспільства та технологій, процес вдосконалення зброї та методів 

ведення війни відбувається хвилеподібно та синхронно з процесом еволюції 

суспільної організації та свідомості. Слід наголосити, що розробка 

теоретичного підґрунтя (чи осмислення) ще в процесі, принаймні, в Україні. 

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 супротивника у військовій силі. 
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Проведений аналіз сутності та особливостей “гібридної війни” дає всі підстави 

стверджувати про розгортання проти України саме такої форми збройної 

інтервенції. 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. 

Визначено механізми формування та реалізації державної політики 

кібернетичної безпеки, за якими доцільно розглядати, проводити аналіз, 

порівняння та узагальнення моделі національної системи кібернетичної безпеки 

України, а саме: розподіл повноважень суб’єктів, які безпосередньо 

відповідають за реалізацію заходів із забезпечення інформаційної та 

кібернетичної безпеки; центральні елементи (складові); призначення основних 

елементів структури в рамках забезпечення кібероборони держави; засади 

здійснення кібербезпекової політики; методи прийняття рішень та постановка 

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 (передбачає швидку ідентифікацію 

зловмисників, виконання заходів із локалізації шкоди, викликаної їх діями, та 

проведення розслідування кіберзлочинів); роль 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 
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інформації, органи місцевого самоврядування, наукові установи і організації, а 

також зацікавлені громадські організації, професійні асоціації, представництва 

міжнародні організації 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 кіберпростору. 

Досліджено сучасні підходи європейської спільноти держав, країн-сусідів 

України до мілітаризації кібернетичного простору в цілому. Доведено, що 

процес реалізації державного управління в сфері кібернетичної безпеки 

більшістю провідних країн світу (держави блоку НАТО, США, Росія, ЄС, 

Китай, Індія та інші) знаходяться в процесі трансформації власних військових 

потенціалів. З’ясовано, що на певному етапі робота механізмів державного 

регулювання системи кібернетичної безпеки держави, 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 автор визначив, 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. 
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Зроблено висновок, що державний механізм, який забезпечує 

функціонування національної системи кібернетичної безпеки – це певна 

трьохелементна система, яка має об’єднати 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 та 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, для своєчасного запобігання кіберзагрозам, 

забезпечення належного рівня обороноздатності та безпеки держави в 

кібернетичному просторі, оперативного виявлення, запобігання, протидії та 

розслідування злочинних проявів, заснованих на використанні інформаційних 

та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Встановлено, що для створення дієвої вертикалі органів державного 

управління у сфері кібернетичної безпеки організаційно до національної 

системи кібернетичної безпеки необхідно включити три структурні елементи: 

перший, 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 (як центральний орган виконавчої 

влади зі спеціальним статусом у сфері кібернетичної безпеки); 
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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. 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки сучасної 

структури кібероборони України, обґрунтовано основні її складові. Аналіз 

правових та організаційних основ у сфері кібернетичної безпеки держави 

призвів до деталізації самого терміна кібероборона. Іншими словами 

кібероборона представляє собою інтегровану форму дій за єдиним замислом та 

планом визначених сил та засобів Міноборони, Збройних Сил, 

Держспецтрансслужби у взаємодії з іншими суб’єктами забезпечення 

національної безпеки держави відповідно до їх повноважень в кібернетичному 

просторі, через кібернетичний простір та (при необхідності) через інші домени 

збройного протиборства для впливу на кібернетичний простір, в результаті 

якого досягається визначена мета. Виходячи з цього, головною метою 

кібероборони є захист інтересів України в кібернетичному просторі в умовах 

загрози та відбиття воєнної агресії проти України. В подальшому з набуттям 

необхідних спроможностей Міноборони, Збройними Силами та 

Держспецтрансслужбою їх повноваження щодо кібероборони поширяться на 

захист інших інтересів особи, суспільства та держави, які пов’язані з 

кібернетичним простором. 

Встановлено, що основним змістом ведення кібероборони є сукупність 

узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями, об’єктами, місцем та 

часом одночасних і послідовних заходів в кібернетичному просторі та через 

кібернетичний простір щодо запобігання, виявлення, стримування, активного 
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реагування на агресію противника та мінімізації наслідків від його кібервпливу, 

які готуються та проводяться за єдиним замислом і планом силами та засобами 

Збройних Сил із залученням необхідних можливостей інформаційної 

інфраструктури та ресурсів держави у взаємодії з військовими формуваннями 

та правоохоронними органами, іншими суб’єктами забезпечення кібернетичної 

безпеки держави відповідно до їх компетенції. 

Ураховуючи комплексний характер підготовки та ведення кібероборони, 

з метою розподілу та узгодження практичних заходів діяльності органів 

військового управління та дій військ (сил) в Міноборони, Збройних Силах та 

Держспецтрансслужбі визначені складові системи кібероборони, а саме: 

– організаційна; 

– інституціональна; 

– функціональна; 

– виконавча; 

– просторова та часова. 

Розвиток і функціонування існуючих напрямів та створення й 

становлення нових напрямів системи кібероборони держави буде 

здійснюватися за такими складовими: 

– 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; 
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– ефективне виконання поточних заходів щодо випереджувального 

реагування на дії противника в кібернетичному просторі, підготовки та ведення 

Збройними Силами кібероборони. 

Ключові слова: державне управління, інституційне забезпечення 

кібернетичної безпеки, сили оборони, гібридна війна, агресія, інформаційна 

безпека, інформаційно-психологічний вплив, інформаційна операція, 

кібербезпека, кібероборона, кібервійна, кіберпростір, кіберзагрози, 

кібероборона держави, спроможності, телекомунікаційна інфраструктура, 

критична інформаційна інфраструктура. 

SUMMARY 

Zhivilo E. O., Institutional support for cybernetic security in a hybrid 

war. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thes is for a Candidate Degree 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, 2019. 

The dissertation is devoted to the theoretical synthesis and solution of the 

scientific problem, which consists in a comprehensive study of the theoretical and 

practical foundations of the institutional support of cybernetic security in the 

conditions of hybrid warfare, mechanisms of formation and implementation of the 

state policy of cybernetic security of Ukraine. 

Based on the scientific and practical solutions, the following results are 

formulated. 

General theoretical and methodological approaches to state policy of 

cybernetic security, which can be investigated within the framework of dialectical, 

structural-functional, synergetic, systemic, information-value and other approaches. It 

is proved that the process of implementation of state management in the field of 

cybernetic security of most leading countries of the world (NATO, US, Russia, EU, 

China, India, etc.) is in the process of transforming their own military capabilities. 
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It was found out that at a certain stage the work of the system of cybernetic 

security of the state is subject to changes, namely, its functional component, while the 

manifestation of structural relations becomes more complicated, conditions for the 

transition of the system to another type of connections arise, which makes it possible 

to preserve its integrity.  The development of a cybernetic security system is a 

process that leads the system to a structure of another level of functioning. There are 

functional changes in the system within the old structure.  On the basis of the analysis 

of models of cybernetic security systems in most of the leading countries of the 

world, the author has determined that all modern models and concepts of the 

development of cybersecurity systems aim at improving the interaction of security 

and defense sector entities that provide cybersecurity of the state. The basic directions 

of improvement of the principles of the state policy of informational and cybernetic 

security in the military sphere in the conditions of hybrid warfare are determined;  

from the point of view of the system approach it is justified and proposed to ensure 

the creation of an appropriate unit in the structure of the General Staff of the Armed 

Forces of Ukraine with the functions of organizing information and cybernetic 

operations; The components and stages of informational and cybernetic operations 

are indicated. 

The modern approaches of the European community of states and neighboring 

countries of Ukraine to militarization of cybernetic space in general are investigated. 

It is concluded that the state mechanism ensuring the functioning of the 

National System of Cybersecurity is a certain three-element system, which should 

unite in the format of cooperation central executive authorities, military formations, 

law enforcement bodies, state regulation bodies in the field of informatization, 

telecommunications and information security, local government bodies, scientific 

institutions and organizations, as well as interested non-governmental organizations, 

professional associations, representations of international organizations in Ukraine, 

representatives of the private sector, as well as enterprises, institutions and 

organizations regardless of ownership, which carry out activities related to ensuring 
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the functioning or security of the national segment of cyberspace, for the timely 

prevention of cyber threats, ensuring an adequate level of defense and security of the 

state in cyberspace, operational  detection, prevention, counteraction and 

investigation of criminal manifestations based on the use of information and 

information and communication technologies. It is established that in order to create 

an effective vertical of government bodies in the sphere of cyber security 

organizationally to the National system of cyber security, it is necessary to include 

three structural elements: 

The first one is the body of strategic management of the sphere of 

cybersecurity of Ukraine – the National Security and Defense Council of Ukraine in 

accordance with the Constitution of Ukraine and, in accordance with the procedure 

established by law, must coordinate and control the activities of the security and 

defense sector entities that provide cybersecurity of Ukraine; 

The second is the Ukrainian Cybersecurity Operations Authority, the National 

Cybersecurity Coordination Center under the National Security and Defense Council 

of Ukraine (as the central executive body with a special status in cybersecurity); 

Third, it is the subjects of the cyber security – bodies of state power and local 

self-government, bodies of military management of the Armed Forces of Ukraine, 

other military formations, law enforcement bodies, institutions of scientific and 

methodological support, public organizations and professional associations created 

with the participation of representatives of the private sector, and also the association 

of enterprises, institutions and organizations, regardless of the form of ownership, 

which carry out activities related to ensuring the functioning or security of the 

national segment and cyberspace. 

The modern system of hierarchy of the guiding documents of the state policy 

of cybernetic security is researched. This made it possible to conclude that the most 

likely instrument for streamlining the Ukrainian cyber defense sphere is the creation 

of the Cybersecurity Strategy of Ukraine. The strategy is an important step towards 

building a cyber security system in Ukraine and is a program of action to be followed 
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by all components of the security and defense sector. Conceptually – categorical 

apparatus of which it is expedient to supplement with the formulated author’s 

definitions – military cyber conflict, cyberwar, armed cyber conflict, cyber defense, 

cyber defense forces, cyber defense capability. 

The foreign experience of the functioning of the mechanisms of state response 

to the current challenges and threats to cybernetic security and the possibilities of its 

introduction into the state – management practice of Ukraine is analyzed. The study 

found that the experience of European institutions is important for the Ukraine, but it 

should be noted that during the hybrid war, dissolved by the RF against Ukraine, 

effective mechanisms for counteracting information expansion and aggression have 

been developed in the form of work of non – state subjects of providing cybernetic 

security. Such experience may be of interest to foreign specialists in this field, given 

that for six years now Ukraine has been the object of special information and 

cybernetic operations and has developed an effective experience of responding to 

them. 

At the present stage of development of the cybernetic security system, the 

improvement of the regulatory framework for the functioning of the information 

environment in general and the solution of the problem of ensuring cybernetic 

security is of utmost importance. The dynamism of relations in the information 

sphere is constantly ahead of the development of social justice and established 

regulators of public relations, which complicates the stable legal regulation. Due to 

this lag and imperfection of the regulatory framework, it allows individual external 

and even internal actors to realize their unlawful intentions regarding the violation of 

the integrity of the national system for ensuring cybernetic security. 

The dissertation solves the scientific task of substantiating theoretical 

principles and developing practical recommendations for the implementation of the 

institutionalization model of Ukrainian cyber defense. 

The analysis of legal and organizational foundations in the field of 

cybersecurity of the state led to the elaboration of the very term of the cyber defense. 
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In other words, the cyber defense team is an integrated form of action on a unified 

plan and a plan of the designated forces and means of the Ministry of Defense of 

Ukraine, the Armed Forces of Ukraine, the State Special Transport Service of 

Ukraine in co-operation with other entities providing national security of the state in 

accordance with their powers in cyberspace, through cyberspace and (if necessary) 

through other domains of an armed confrontation to influence the cyberspace, which 

results in a definite goal. Proceeding from this, the main goal of the cyber – defense 

is to protect Ukraine’s interests in cyberspace in the face of the threat and reflection 

of military aggression against Ukraine. Subsequently, with the acquisition of the 

necessary capabilities of the Ministry of Defense of Ukraine, the Armed Forces of 

Ukraine, the State Special Service of Transport of Ukraine, their powers regarding 

the cyber defense will extend to protect other interests of the person, society and state 

related to cyberspace. 

It is established that the main content of the conduct of the cyber defense is a 

set of coordinated and interrelated goals, tasks, objects, place and time of 

simultaneous and consistent measures in cyberspace and through cyberspace on 

prevention, detection, deterrence, active reaction to enemy aggression and 

minimization of consequences. Of its cyber impact, which are being prepared and 

carried out on the basis of a single plan and plan by the forces and means of the 

Armed Forces of Ukraine, with the involvement of the necessary capabilities of the 

country’s information infrastructure and resources in yemodiyi of military forces and 

law enforcement agencies, other entities to ensure cyber security state in accordance 

with their competence. 

Taking into account the complex nature of the preparation and conduct of the 

cyber – defense, in order to distribute and harmonize the practical measures of the 

activity of the bodies of military management and the actions of the troops (forces) in 

the Ministry of Defense of Ukraine, the Armed Forces of Ukraine, the State Special 

Transport Service of Ukraine identified the components of the cyber – defense 

system, namely: 
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– organizational; 

– institutionalization; 

– functional; 

– Executive; 

– spatial and temporal. 

The development of further directions for the creation and operation of the 

cyber defense system of the state will be carried out on the following components: 

– timely and comprehensive legal regulation of cyber defense activities, 

development of concepts, doctrines, programs; 

– proactive development of organizational structures in the interests of the 

tasks of the cyber-defense; 

– comprehensive preparation of the bodies of military management, troops 

(forces) for the tasks of the cyber – defense; 

– creation and development of the material and technical basis of the cyber-

defense; 

– formation and development of human capital as the main factor in the 

successful implementation of the tasks of the cyber – defense; 

– capacity building and effective leadership of the cyber defense; 

– effective implementation of current measures to advance response to the 

enemy’s actions in cyberspace, preparation and conduct of the Armed Forces of the 

Cyber – defense. 

Keywords: public administration, institutional support of cybernetic security, 

defense forces, hybrid war, aggression, information security, information and 

psychological influence, information operation, cyber security, cyber defense, 

cyberwar, cyber space, cyber threats, cyber defense of the state, capabilities, 

telecommunication infrastructure, critical information infrastructure.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ОДИНИЦЬ ТА ТЕРМІНІВ 

 

АНБ Агентство національної безпеки 

ВТО Війська територіальної оборони 

ВМС Військово-морські Сили 

ГШ Генеральний штаб 

ЄврАзЕС Євразійське економічне співтовариство 

ЄС Європейський Союз 

ЗМІ Засоби масової інформації 

ЗС Збройні Сили 

ИТАР-ТАСС Інформаційне телеграфне агентство Росії 

ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології 

ІТ Інформаційні технології 

КМУ Кабінет міністрів України 

КНР Китайська Народна Республіка 

МЗС Міністерство закордонних справ 

МО Міністерство оборони 

НАБУ Національне антикорупційне бюро України 

НАТО Організація Північноатлантичного договору 

ОАЕ Об’єднані Арабські Емірати 

ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОВТ Озброєння військова техніка 

ОДКБ Організація договору про колективну безпеку 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ОПК Оборонно-промисловий комплекс 

РЕБ Радіо електронна боротьба 

РЕР Радіо електронна розвідка 

РНБО Рада національної безпеки та оборони  

РФ Російська Федерація 
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СІБ Система Інформаційної безпеки 

СНД Співдружність Незалежних Держав 

США Сполучені Штати Америки 

ФБР Федеральне бюро розслідувань 

Battlespace Бойовий простір 

CCD COE 
The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence – Центр кіберзахисту НАТО 

CERT-UA 
Команда реагування на компʼютерні надзвичайні 

події України 

DDoS-атаки 
Distributed Denial of Service – атака на зразок 

“відмова в обслуговуванні” 

Hybrid Warfare Гібридна війна 

NCIRC 
NATO Computer incident Reponse Capability-Група 

швидкого реагування на комп’ютерні інциденти 

Network-centric 

warfare 
Мережо-центрична війна 

SHAPE 
Supreme Headqurters Allied Powers in Europe-

Головний штаб командування Сил НАТО в Європі 

SIGINT Радіоелектронна розвідка 
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ВСТУП 

 
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.  
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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 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, 
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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 
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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: 

– 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. 
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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: 
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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;  

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 
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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, національних меншин, корінних народів та 

міжконфесійних відносин, національної пам’яті; 
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– 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); 
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– 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.  

Апробація результатів дисертації. Результати за темою дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 

опубліковані в 12 наукових 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ СИСТЕМ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

 
1.1 Інформаційний простір - новий виклик гібридних війн. Підходи 

до сутності їх визначення 

 

Створення сучасного інформаційного суспільства як об’єктивного етапу 

розвитку людства після індустріальної епохи, глобалізація інформаційних 

процесів, суттєве підвищення ролі інформаційної інфраструктури в різних 

сферах суспільного життя супроводжують і забезпечують розвиток сучасної 

цивілізації. 

Становлення інформаційного суспільства в Україні надає нові імпульси 

традиційним загрозам безпеки держави та створює принципово нові виклики 

(загрози) для національних інтересів і національній безпеці України [1; 2]. 

В цих умовах особливого значення набуває пошук нових суттєвих 

можливостей забезпечення безпеки держави враховуючи формування нового 

поля протиборства – інформаційного простору. На сьогоднішній день 

взаємовідносини в інформаційного просторі, через певну новизну, все ще не 

повністю нормативно врегульовані на міжнародному рівні, тому спецоперації, 

що здійснюються в ньому військовими чи розвідувальними підрозділами, не 

підпадають під визначення “акту війни” і можуть бути віднесені до операцій 

“відмінних від війни”. Фактично, йдеться про можливість забезпечити ефект 

військового втручання без подальших офіційних санкцій як з боку держави, що 

зазнала нападу, так і світового співтовариства (Статут ООН, ст.51). З огляду на 

рівень проникнення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі 

критично важливі сфери життєдіяльності людини та держави стають 

актуальними протистояння у інформаційному просторі та “кібернетичній війні” 
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[3]. 

З огляду на рівень проникнення ІКТ у всі критично важливі сфери 

життєдіяльності людини та держави доволі актуальним стає протистояння у 

інформаційному просторі. Це призводить до трансформації державної політики 

більшості провідних держав з питань контролю за власним інформаційно-

телекомунікаційним простором. 

У світі, де виклики національній безпеці все частіше набувають рис 

відмінних від традиційних загроз, де посилюється активність з боку провідних 

держав світу у інформаційному просторі, де спостерігаються глибинні зміни 

відношення до внутрішньої інформаційної політики, набуває актуальності 

потреба трансформації вітчизняного безпекового сектору з урахуванням 

вищезазначених рис і Україна. 

На сьогодні відсутній паритет у світовому інформаційному просторі, в 

його соціальній, технічній, телекомунікаційній складових, який склався на 

користь провідних країн світу, які використовують інформаційний простір для 

досягнення своїх політичних, економічних і воєнних цілей [4]. 

Гібридна війна дає можливість здійснювати атаки тим, хто має з’єднання 

з мережею Інтернет і відповідну підготовку, вона не передбачає великих витрат 

і зусиль. Гібридна війна не заміщає собою війну звичайну – вона є іншою 

ареною більш масштабної війни. І ті країни, які першими опанують мистецтво 

цієї війни, зможуть одержати фундаментальну перевагу вже на її початкових 

стадіях. 

Мистецтво гібридної війни – це оригінальне, і в той же час складне в 

розумінні специфічне явище. Стратегія гібридної війни вимагає принципово 

нового розуміння інформаційного простору, як динамічної віртуальної 

електронної картини світу [4-6]. 

У результаті того, що будь-яка нормативно-правова база завжди має 

істотну статику, у сфері безпеки виникає нормативно-правова “прогалина”, яка 

і створює передумови зниження рівня інформаційного та кіберзахисту в умовах 
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гібридної війни. Ідеологія захисту від інформаційного впливу, будь-яких 

проявів впливу у кібернетичному просторі потребує швидкого адекватного 

реагування [7]. 

Характер збройної боротьби у війнах (збройних конфліктах) сучасності 

зумовлює виникнення нових законів збройної боротьби, наповнює новим 

змістом і новим сенсом принципи воєнного мистецтва. Війна майбутнього 

зумовлює фундаментальні зміни в основних положеннях воєнної стратегії й 

оперативного мистецтва, а саме [8]: 

– війна доповнюється якісно новою складовою – інформаційною; 

– збільшуються темпи оперативного й стратегічного розгортання військ 

(сил) під час збройних конфліктів і темп ведення воєнних дій; 

Характер сучасних та майбутніх війн визначається тенденціями 

розвитку форм та способів ведення збройної боротьби [8-10], які в 

узагальненому вигляді можна визначити так: 

– зростання значення стратегічного неядерного стримування 

супротивника шляхом масового оснащення військ новітніми засобами збройної 

боротьби для ведення неядерних, неконтактних (дистанційних) бойових дій; 

– підвищення ролі динамічності та маневреності в діях військ (сил) на 

розрізнених напрямках широким застосуванням військ спеціального 

призначення [11]; 

– розширення простору та масштабів збройної боротьби, перенесення 

бойових дій із землі і поверхні морів у повітря, під воду та у космос; 

– зростання ролі і значущості в інформаційній сфері розвідки, системи 

управління військами і зброєю, та використання для цього новітніх 

інформаційних технологій; 

– боротьба з міжнародним тероризмом, створення експедиційних сил 

для проведення миротворчих і антитерористичних операцій [12]. 

Для підготовки і ведення “збройної боротьби майбутнього”, державі 

потрібно перейти від індустріального до інформаційного суспільства, мати 
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можливість здійснювати космічне навігаційне забезпечення кожного 

високоточного засобу ураження. 

Стає цілком очевидним, що одним з атрибутів війни є “інформаційне 

протиборство” [13; 14]. Правда, деякі фахівці намагаються довести, що ведеться 

не “інформаційне протиборство”, а “інформаційна війна” [15]. Проте поняття 

“війна” в даному випадку не підходить, оскільки це складне суспільно-

політичне явище. Вона є протиборством суспільних систем, класів, націй, 

держав із застосуванням збройного насильства для досягнення політичних 

цілей [16 - 18]. 

З огляду на це дедалі більше позначається рух у бік війн нового 

покоління. Роль інформаційного протиборства різко зростає в наступних 

напрямах: 

– у боротьбі з системами управління; 

– у нав’язуванні супротивнику своїх правил ведення військових дій; 

– у ставці на військово-технічну перевагу. 

Використовуючи зазначені напрямки, можна знайти вразливі місця 

системи управління, зв’язку, комп’ютерного забезпечення і розвідки 

супротивника і, виводячи їх з ладу, різко підвищити ефективність своїх дій в 

інших видах протиборства. Критичними ланками системи управління 

супротивника є інформаційні засоби, руйнування або знищення яких веде до 

негайного зниження його можливостей по управлінню військами і силами [19]. 

Вершиною інформаційного протиборства, стає створення глобальної 

бойової інформаційно-ударної системи країни, що здатна контролювати стан і 

функціонування сил і угрупувань супротивника і знижувати ефективність їх 

застосування. 

Вияв великої цікавості до інформаційного протиборства не випадковий, 

оскільки це пов’язано з тим, що інформація стає такою ж зброєю, як ракети, 

бомби, торпеди. Зараз вже ясно, що інформаційне протиборство є тим 

чинником, який робить істотний вплив на саму війну майбутнього [20]. 
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У найзагальнішому вигляді головною метою інформаційного 

протиборства (інформаційної боротьби), є збереження необхідного рівня своєї 

інформаційної безпеки і зниження рівня цієї безпеки у супротивника. 

Поставлена мета може бути досягнута вирішенням ряду взаємопов’язаних 

завдань, найважливішими з яких будуть руйнування інформаційного поля 

супротивника і збереження свого інформаційного поля. 

Слід особливо підкреслити нове у військовій науці. За певних умов 

значні результати в інформаційному і загальному військовому протиборстві 

можуть бути досягнуті проведенням інтенсивних і тривалих за часом прицільно 

- загороджувальних електронних ударів по всіх елементах системи державного 

і військового управління супротивника, які здійснюються в період нанесення 

протягом 10 – 12 діб першого масованого високоточного удару по його засобах 

у відповідь удару. У сучасних гібридних війнах змінюється багато звичних 

уявлень не тільки в області стратегії, але також і в області оперативного 

мистецтва і тактики [21; 22]. Для держав, що беруть участь в озброєному 

протиборстві, така війна завжди матиме широкий просторовий розмах, не буде 

явно виділеного напряму головного удару [23]. 

Абсолютно очевидно, що у війні майбутнього сухопутних угрупувань в 

нападаючої сторони, що підготувалася до такої війни, взагалі не буде. У зв’язку 

з цим зникнуть тактичні, оперативні і навіть стратегічні рубежі і фланги. Війна 

одночасно йтиме на всій території країни, що піддалася нападу. Управління 

військами, силами і засобами в такій війні зрештою зведеться до трьох команд: 

“виявити”, “ухвалити рішення”, “знищити”. Також важко буде виявити 

відмінність між стратегією і оперативним мистецтвом [24]. 

Відомо, що у всіх попередніх поколіннях війн провідну роль в 

послідовному розгромі угрупувань супротивника відігравала тактика. У війні 

майбутнього головну роль в одночасній поразці супротивника відіграватиме 

стратегія [25]. Вирішальні військові дії, відбуватимуться в повітряно-

космічному просторі і суверенітет держави може бути порушений саме тут без 
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проникнення на наземну територію не тільки сухопутних, але навіть 

аеромобільних частин і з’єднань [21; 22]. Кардинально зміниться поняття 

“перемога”. В озброєній боротьбі майбутнього перемога може бути досягнута 

головним чином лише руйнуванням економічного потенціалу супротивника в 

результаті проведення стратегічної повітряно-космічної наступальної операції, 

операції РЕБ і виграшу в інформаційному протиборстві. 

Таким чином, інформаційне протиборство – це війна алгоритмів і 

технологій; це війна, в якій стикаються саме структури систем. Відкрито 

говорити про методи ведення інформаційної війни сьогодні необхідно тому, 

що, по-перше, осмислення того або іншого прийому інформаційної війни 

дозволяє перевести його з розряду прихованих погроз в явні, з якими вже 

можна боротися, по-друге, факт наявності теорії інформаційної війни, повинен 

застерегти потенційну жертву від ідеалістично наївного сприйняття як 

зовнішнього, так і власного внутрішнього світу [23]. 

Специфіка збройного протистояння, а також місце і роль військового 

аргументу у політиці, закономірно визначається рівнем розвитку суспільства та 

технологій [26]. Процес ускладнення зброї та методів ведення війни 

відбувається хвилеподібно та синхронно із процесом еволюції суспільної 

організації та свідомості. 

Отже, з’явились такі поняття як “hybrid warfare” чи “network centric 

warfare” – гібридна війна та мереже-центрична війна відповідно. Ці терміни 

мають на меті дати визначення новим явищам та феноменам на полях боїв  

ХХІ століття [27]. Слід наголосити, що розробка теоретичного підґрунтя (чи 

осмислення) ще в процесі, принаймні, в Україні. 

Розглянемо топологію збройних конфліктів. Слід наголосити, що термін 

“гібридна війна” не є власне військовим. Традиційно у воєнній теорії 

застосовують низку специфічних критеріїв типізації воєнного конфлікту, які 

унеможливлюють врахування всіх його основних аспектів. Зокрема, за критерії 

поділу конфліктів на типи беруть: ступінь охоплення дійсності; сферу дії; тип 
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сторін – учасників конфлікту; соціально-політичний устрій цих сторін; 

характер соціально-політичних відносин; ступінь організації; рівень ескалації 

та ін. Класифікація воєнних конфліктів пов’язана з основними формами їх 

прояву та існування [28]. 

Залежно від форми прояву, яка визначається методами використання 

військової сили протиборчими сторонами, окремо виділено приховані 

(латентні) та явні конфлікти. Поєднання якісно різних елементів у воєнному 

конфлікті зумовлює велику розмаїтість форм його існування, які 

складатимуться з комбінації трьох моделей війни – формальної, неформальної 

та війни сірої зони. Формальною війною вважається зіткнення збройних сил 

однієї держави зі збройними силами іншої. Таке зіткнення супроводжується 

формальним актом оголошення війни. Неформальні війни – це збройні 

конфлікти, в яких принаймні одна або обидві сторони є недержавними 

утвореннями. Нові загрози, що виникли після закінчення холодної війни, 

призвели до виникнення феномену сірої зони, тобто до комбінації війни і 

воєнних дій з організованою злочинністю (наприклад, конфлікту у Республіці 

Ічкерія). Формальні війни можуть набувати традиційної та нетрадиційної форм. 

Традиційні війни – це воєнні дії регулярних збройних сил однієї країни проти 

регулярних і нерегулярних збройних сил (партизанські війни) іншої країни із 

застосуванням звичайних засобів збройної боротьби. Традиційні війни – 

контактні, їх подальший розвиток пов’язаний з розробленням нових способів і 

засобів збройної боротьби. У поєднанні з новітніми інформаційними 

технологіями вони породжують такі форми, як мережеві та мережоцентричні 

війни [29]. 

Зміст мережевої війни полягає в досягненні успіху в збройній боротьбі 

не через перевагу в чисельності й вогневій могутності військ, а завдяки їх 

перевазі в інформаційних можливостях та організаційній побудові за 

мережевою структурою. Суцільна інформатизація та інтелектуалізація систем 

управління військами і зброєю якісно змінили зміст воєнних операцій. Вони 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

39 

дістали назву мережо-центричних операцій (воєн), які проводяться складом 

різновидових тактичних угруповань, що керуються з єдиного стратегічного 

центру й одночасно діють як окремі ключові елементи системи державного й 

військового управління – частини й підрозділи “сил удару у відповідь” – на всій 

території противника [30]. 

Особливістю мережо-центричних операцій є застосування побудованих 

на нових принципах методів розвідки, управління й забезпечення, які дають 

можливість застосовувати сили й засоби збройної боротьби не в одній лінії, а 

відразу на всій глибині театру воєнних дій відповідно до своїх бойових і 

маневрених можливостей. Спільне застосування різновидових угруповань 

військ підвищує результативність воєнних операцій [31]. 

Нетрадиційні війни – це зіткнення регулярних збройних сил країни з 

іррегулярними формуваннями, угрупованнями, загонами, які не визнають норм 

і правил ведення воєнних дій. Формальні та неформальні воєнні конфлікти 

можуть бути симетричними й асиметричними. Асиметричний конфлікт 

відбувається за участю субʼєктів, що якісно відрізняються стосовно силового 

потенціалу й принципів організації та управління. 

Навіть без переходу до воєнної фази асиметричний конфлікт має ряд 

специфічних ознак, які є наслідком обмеженого арсеналу засобів для слабших 

учасників. В асиметричних відносинах сильний партнер зазвичай не потребує 

застосування додаткових силових заходів для нав’язування власної волі. Тому 

конфлікт часто відбувається в латентному вигляді, лише епізодично переходячи 

в збройну фазу у формі жорстоких і на перший погляд ірраціональних дій, 

зокрема терористичних актів. Такі дії є тим засобом з обмеженого арсеналу, за 

допомогою якого слабший партнер впливає (і потенційно перемагає) на 

сильнішого [32]. 

Погляди на сутність гібридної війни [33-35]. Є різні варіанти визначення 

сутності гібридної війни: 
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1) військова стратегія, яка поєднує звичайну війну, малу війну та 

кібервійну; 

2) атака з використанням ядерної, біологічної, хімічної зброї, 

саморобних знарядь для терористичних атак та інформаційного тиску; 

3) складна та гнучка динаміка бойового простору (battlespace), яка 

передбачає швидку реакцію та адаптацію учасників протистояння; 

4) сучасний вид партизанської війни, яка поєднує сучасні технології та 

методи мобілізації (Біл Неметт, підполковник Корпусу морської піхоти США); 

5) основний метод у асиметричній війні, яка ведеться на трьох умовних 

фронтах – серед населення конфліктної зони, тилового населення та 

міжнародної спільноти (полковник АрміїСША Джек Мак Куен); 

6) Франк Хоффман (співробітник центру стратегічних досліджень при 

Університеті національної оборони США) визначає гібридну війну у вигляді 

будь-яких дій ворога, який швидко та гнучко використовує найрізноманітніші 

комбінації дозволеної зброї, партизанську війну, тероризм, злочини на полі 

бою, і все для досягнення політичних цілей [27]. 

За словами підполковника корпусу морської піхоти США У. Немета, 

гібридна війна – це “сучасний вид партизанської війни”, який “об’єднує сучасні 

технології та сучасні методи мобілізації” [36]. Н. Фрейєр з Центру стратегічних 

і міжнародних досліджень (США) визначив чотири загрози гібридної війни: 1) 

традиційні; 2) нестандартні; 3) тероризм і 4) підривні, коли використовуються 

технології для протидії перевагам у військовій силі [37]. Д. Кілкаллен, автор 

книги “Випадкова герилья” (“The Accidental Guerilla”), стверджує, що гібридна 

війна – це краще визначення сучасних конфліктів, але підкреслює, що вона є 

комбінацією партизанської та громадянської воєн, а також заколоту і тероризму 

[38]. 

“Гібридна війна – це мішанина класичного ведення війни з 

використанням нерегулярних збройних формувань. Держава, яка веде гібридну 

війну, укладає змову з недержавними виконавцями – бойовиками, групами 
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місцевого населення, організаціями, зв’язок із якими формально повністю 

заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама держава робити 

не може, оскільки будь-яка держава зобов’язана дотримуватися Женевської та 

Гаазької конвенцій про закони сухопутної війни, домовленості з іншими 

країнами. Всю брудну роботу можна перекласти на плечі недержавних 

формувань”, – роз’яснює генерал-майор у відставці Франк ван Каппен, 

колишній радник з безпеки в ООН і НАТО [39]. Так діяла Росія в Криму, так 

само – на Донбасі. 

Френк Хоффман характеризує гібридну війну як “повний арсенал різних 

видів бойових дій, включаючи конвенційні можливості, іррегулярні тактику та 

формування; терористичні акти (в тому числі безглузде насильство й примус) і 

кримінальний безлад” [40]. Гібридні війни можуть вестися як державою, так і 

різними недержавними акторами. Згідно з Хоффманом, гібридна війна поєднує 

п’ять елементів [27]: 

1) модальність проти структури: чи має визначення фокусуватися на 

методах ведення бою противника або на його структурі (комбінації держав, 

недержавних акторів, іноземних бойовиків)? 

2) одночасність: чи використовують сили одночасно чотири різних 

режими конфлікту або демонструють здатність використовувати всі чотири в 

ході кампанії? 

3) злиття: чи повинні сили об’єднувати різні підрозділи (регулярні та 

нерегулярні) на арені бойових дій або змішувати різні режими конфлікту? 

Наскільки повинна вводитися координація і на якому рівні війни? 

4) комплексність: чи потрібно актору змішувати всі чотири режими, чи 

трьох із них достатньо, щоб зробити війну гібридною? 

5) злочинність: чи є злочином навмисний вибір режиму конфлікту, чи це 

просто джерело доходу або підтримка банд формувань?. 

Власне, гібридну війну можна у найзагальніших рисах визначити як 

сукупність заздалегідь підготовлених і оперативно реалізованих дій 
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військового, дипломатичного, економічного, інформаційного характеру, 

спрямованих на досягнення стратегічних цілей. До складових гібридної війни 

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

використовуються новітні чи нешаблонні технології для протидії перевазі 

супротивника у військовій силі. 

Гібридні сили успішно використовують технологічно передові системи 

таким чином, що вони працюють на межі можливостей. Тому гібридні збройні 

сили мають перевагу над традиційною армією, яка діє суворо в рамках Статуту. 

Загалом, гібридна загроза відзначається тим, що стирає традиційні уявлення та 

практики війни. Власне, саме цим і небезпечна гібридна загроза. У гібридній 

війні буває важко визначити суперника, тим паче важко вести мову про правові, 

етичні та моральні фрейми. Без них організоване насильство веде до деградації 

локальних спільнот, їх варваризації [41]. Наприклад, в Україні досі тривають 

дискусії щодо застосуваннятерміну “антитерористична операція”, який не 

відображає сутності подій в зоні конфлікту на Донбасі. З іншого боку, друга 

сторона протистояння, Росія, офіційно не визнає своєї участі, тож якщо це війна 

– то хто суперник? 

Так само стираються кордони війни та сценарії її початку та закінчення. 

Практично вся європейська політична та військова історія говорить про те, що 

еліти сприймають початок і закінчення війни як церемонію, певний набір дій. 

Але у гібридній війні принаймні одна із сторін відчуває брак легітимності. Тоді 

на допомогу приходять пропаганда або створення маріонеткових урядів. 

Відтак, зміна стану з військового на мирний суттєво ускладнюється, а 

ворожість зростає та поширюється за межі конфлікту. 

Також руйнується традиційна “тринітарна модель” Клаузевіца, яка 

включає триєдність уряду, збройних сил та народу у війні. Після Другої 

світової війни така триєдина модель стає все менш застосовною. Народ може 

воювати без уряду, воювати можуть терористичні організацій чи польові 

командири, які часто зливаються з мирним населенням (наприклад, як це 
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робили бойовики “Хезбалли” чи так званих ДНР та ЛНР). Виходом з такої 

ситуації може бути повернення у правове поле, чого можна досягти різними 

засобами, які варіюються від укріплення інститутів державності сторонами 

протистояння (що дозволить застосувати традиційний сценарій 

церемоніального завершення війни) до повного знищення однієї зі сторін (якщо 

це, наприклад, терористична організація) [42]. 

Розглянемо гібридні війни сучасності. Власне, класичним прикладом 

гібридної війни вважають війну, яку вела “Хезболла” в Лівані у 2006 р., 

використовуючи класичні військові дії, нерегулярні збройні формування та 

інформаційні методи ведення війни, завдавши Ізраїлю, на думку багатьох 

експертів, стратегічної поразки. Як цілком слушно наголошують військові 

аналітики, гібридна загроза здатна нівелювати технологічну перевагу будь-якої 

армії. Змістити акцент у процесі прийняття рішення з військової площини у 

етичну та моральну, змусити обирати між уставом, правом, мораллю, врешті, 

дискредитувати противника, хай яке б рішення було прийнято, – ось ключові 

моменти, які забезпечили перевагу “Хезбалли” [43]. 

Російсько-грузинська війна 2008 року також є чітким прикладом 

застосування РФ комплексу інформаційного, економічного, кібернетичного та 

військового аспекту війни. 

Іншим прикладом гібридної війни, у якій військова потужна держава-

агресор домовляється із недержавними виконавцями – групами місцевого 

населення та бойовиками, – зв’язок із якими вона формально цілковито 

заперечує, є російська диверсійна діяльність в Україні з 2014 року по 

теперішній час. Під час конфлікту невеликі групи російських 

військовослужбовців організовували та координували озброєні загони 

повстанців із місцевого населення на сході України, уникаючи прямого 

введення своїх військ через український кордон, що дозволяло Росії обходити 

міжнародне право. 
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Захоплення Криму і його входження до складу РФ було вельми 

успішною операцією гібридної війни. Ввічливі “зелені чоловічки”, озброєні 

новітньою російською зброєю, створення сприятливого для Кремля 

інформаційного фону в західних ЗМІ, цілеспрямована повінь українського 

сегмента Iнтернету дезінформацією (класичний приклад – піднятий над 

флагманом ВМС України “Гетьманом Сагайдачним” Андріївський прапор, про 

що повідомили ИТАР-ТАСС і РІА “Новости”), дипломатична клоунада Віталія 

Чуркіна на засіданні Ради Безпеки ООН – все це складові гібридної війни, 

кульмінацією якої стало проведення референдуму і прийняття Криму і 

Севастополя до складу РФ [44]. 

Очевидно, що темп дій Росії визначався слабкістю української влади і 

допущеними раніше помилками. ЗС України впродовж років готувалися до 

війни індустріальної епохи, паралельно здійснювалася демілітаризація 

суспільства, позбавляючись від радянського військового спадку. Натомість 

сьогоднішня “гібридна війна” виявила не лише всі слабкі сторони української 

армії та суспільства, а й артикулювала новий виклик світу загалом та державам 

Східної Європи зокрема. Відсутність відкритого протистояння, використання 

нових тактик, дезінформації, створення за короткий час атмосфери паніки й 

загрози, використання живого щита з мирних мешканців продемонстрували 

безпорадність армії у війні нового типу [45]. 

В Україні під загрозою виявились практично усі сфери суспільного 

життя – економіка, політика, культура пам’яті та інформаційного споживання, 

навіть ідентичність. Слабка диверсифікація ринків збуту української продукції, 

прив’язаність до російського ринку базових секторів вітчизняного 

господарства, відсутність альтернативних джерел постачання ресурсів – усе це 

перетворилося на питання національної безпеки. 

Очевидно, сучасна гібридна загроза українській державності з боку РФ 

вимагає не просто пошуку адекватних відповідей на щоденні виклики. На часі є 

розробка системної відповіді, стратегії на роки наперед. Це видається 
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неможливим без теоретично-методологічного осмислення сутності гібридної 

війни та вивчення світового досвіду протистояння гібридній загрозі [46]. 

Перебіг сучасних воєн свідчить про необхідність розгляду та врахування не 

лише суто військових аспектів, а й політичних, соціокультурних, техніко-

економічних та геополітичних фреймів військового конфлікту. 

Також наголосимо, що попри стирання традиційних уявлень про війну, 

які засновуються на роботі Клаузевіца, його теза про те, що війна має постійну 

природу та змінний характер, залишається актуальною (хоча не всі поділяють 

таку точку зору, вважаючи, що природа війни може змінитись під впливом 

нових технологій та форм війни, що війна може мати “другу граматику”, яка 

засновуватиметься на повстанських операціях). І при аналізі гібридних воєн 

сучасності важливо це пам’ятати та розрізняти їх природу та характер. 

Ключовою для пошуку відповіді на гібридний виклик стає оцінка соціального 

та технологічного контекстів, розуміння того, який елемент структури 

конфлікту залишиться незмінним, а який еволюціонуватиме [47]. 

Так, війна завжди буде актом насильства, який має на меті змусити 

суперника виконати вашу волю. Мотиви війни, сформульовані ще Фукідідом, 

так само будуть незмінні – страх, гордість та вигода. Характер та форма війни 

значною мірою залежать від технологій та економіки та рівня суспільного 

розвитку акторів. Наприклад, використання дронів та роботів у бойових діях 

вже є звичним [48]. Недержавні актори так само можуть бути стороною 

військового протистояння, більше того, їх питома вага у військових конфліктах 

імовірно зросте. З розвитком комп’ютерних мереж кібервійни стають зброєю 

терористичних організацій та елементом гібридних воєн. 

 

1.2. Аналіз сил і засобів протистояння в кібернетичному просторі 

провідних країн світу через призму інформаційної революції 

 
Війна була, є і буде в досяжному майбутньому сумною складовою 

людського розвитку. Швейцарець Ж.-Ж. Бабель підрахував, що з 3500 р. до н.е. 
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людство прожило без війн лише 292 роки. За цей період виникло близько 14 

550 великих і малих війн, у ході яких загинули, померли від голоду, епідемій та 

інших причин понад 3,66 млрд людей. Якщо в XVIII ст. сталося 68 воєн, в яких 

протягом року загинуло понад 1000 осіб, а загальні втрати в цілому становили 

4,4 млн осіб, то у ХІХ ст. – відповідно, 205 і 8,3 млн осіб, у ХХ ст. – відповідно, 

237 і 98,8 млн осіб. У ХІХ ст. сталося 14 воєн з людськими втратами 100 тис. 

осіб і більше, в тому числі дві, в яких загинуло понад 1 млн осіб. Рекордним за 

масштабами та інтенсивністю військових зіткнень стало ХХ ст., у якому 

частота воєн коливалася, але загалом перевищила середню частоту воєн за всю 

відому історію людства майже в 1,5 рази [45]. І в новому тисячолітті війни 

залишаються сумною прикметою буття людства. За даними Стокгольмського 

міжнародного інституту дослідження миру, щорічно на планеті фіксується 

понад 30 збройних конфліктів, які призводять до загибелі понад 1000 осіб на 

рік.  

Зусиллями багатьох мислителів починаючи з давніх часів (Сунь-Цзи, У-

Цзи, Геракліт, Аппіан, Флавій Вегецій Ренат), Відродження (Н. Макіавеллі), 

Нового часу (К. Клаузевіц, А. Жоміні) і сучасності (Б. Александер, М. Гарєєв, 

М. Дейві, М. Ван Кревельд, В. Сліпченко, Е. Тоффлер, Х. Гофмайстер) були 

виявлені, описані та обґрунтовані сутнісні ознаки війни, її закони, мінливі зміст 

і форми [7-10]. 

Німецький військовий теоретик та історик, генерал-майор прусської 

армії Карл фон Клаузевіц (1780–1831) у передмові до найвідомішої своєї книги 

“Про війну” писав: “Війна є не що інше, як продовження державної політики 

іншими засобами” й акцентував увагу саме на насильницьких засобах. “Війна, – 

зазначав К. Клаузевіц, – це акт насильства, що має метою змусити 

супротивника виконати нашу волю”. У заголовку одного з параграфів своєї 

праці він наводить інше визначення війни: “Війна є актом людських стосунків”. 

І далі: “Війна... належить... до галузі громадського життя. Війна є зіткненням 

значних інтересів, що розв’язується кровопролиттям, і тільки цим вона 
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відрізняється від інших суспільних конфліктів” [8]. Водночас К. Клаузевіц не 

вважав кровопролиття й застосування збройної сили обов’язковими ознаками 

війни і справедливо зазначав, що “війна є зброєю політики; вона неминуче 

повинна відбивати характер останньої”, К. Клаузевіц допускав, що “доведеться, 

хоч-не-хоч, дійти до визнання таких воєн, які полягають тільки в погрозі 

супротивнику, і що ведення їх припускає використання тільки політичних та 

інших невоєнних засобів”. У цьому він виявився солідарним з відомим 

китайським полководцем і військовим теоретиком Сунь-Цзи, який ще в VI–V 

ст.ст. до н. е. зазначав: “Найкраща війна – розбити задуми супротивника; на 

наступному місці – розбити його союзи; на наступному місці – розбити його 

війська” [10]. Хоча, безумовно, слід пам’ятати слова відомого радянського 

воєначальника М. Тухачевського, який у 1926 р. в “Питаннях сучасної 

стратегії” писав, що “відповісти на запитання – який характер буде мати уся 

майбутня війна – неможливо, бо мірою свого розвитку війна змінює свої 

форми, свій характер і передбачити їх заздалегідь неможливо” [10]. Тобто 

феномен війни постійно трансформується разом зі змінами, що відбуваються у 

світі. І це треба враховувати під час розробки стратегії національної безпеки. 

Останніми роками виникла форма збройного конфлікту, що починається 

з “мирних” антиурядових акцій і завершується жорстокою громадянською 

війною та зовнішньою інтервенцією. На полі бою в сучасному збройному 

конфлікті поряд з регулярними військами з’являється безліч нових дійових осіб 

– іррегулярні формування повстанців і бойовиків, кримінальні банди, 

міжнародні терористичні мережі, приватні військо-промислові компанії та 

легіони іноземних найманців, підрозділи спецслужб різних країн світу, а також 

військові контингенти міжнародних організацій. На Заході новий тип війни 

отримав назву “гібридної війни”. Концептуальним обґрунтуванням цієї війни 

протягом ХХІ ст. займалися, насамперед, американські військові теоретики 

Р. Глен, Дж. Гордон, Д. Кілкаллен, Дж. Маккуен, Дж. Маттіс, Дж. Мацумура, 

У. Немет, Е. Сімпсон, Р. Уїлкі, Н. Фрейєр, Ф. Хоффман, норвезький фахівець 
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Г. Карлсен, нідерландський – Франк ван Каппен та ін. [22; 25; 27; 31; 36 – 38; 40 

– 43; 47; 48]. 

Нажаль, до останнього часу українські дослідники практично не 

приділяли уваги даній проблемі. Лише останні поодинокі фрагментарні 

публікації військово-політичних аналітиків М. Требіна, П. Шевчука,  

Є. Магди, В. Телелима, Ю. Пунди вказали на важливість даного напрямку 

досліджень. Виходячи з недостатньої розробки і особливої актуальності даної 

проблематики для сучасної української політичної безпеки, необхідно 

докладніше проаналізувати специфіку сучасних гібридних загроз. Хоча деякі 

зарубіжні вчені (К. Лоу, П. Мансур, У. Мюррей, Н. Ямагучі та інші) вважають, 

що нічого нового ця концепція для теорії військового мистецтва не дає, 

оскільки ті або інші гібридні загрози та форми військових дій вже існували у 

військовій практиці минулого [45]. 

Зупинимося на розгляді важливих складових “гібридної” війни у 

контексті українських реалій. У будь-якому разі, найважливіший учасник війни 

(якщо йдеться про війну, а не про антитерористичну операцію) – це збройні 

сили. Спробуємо схематично систематизувати все різноманіття воєн в історії 

людства через призму революцій у військовій справі. Під революцією у 

військовій справі слід розуміти всю суму корінних змін у засобах збройної 

боротьби, способах ведення бойових дій, в організації військ, їх навчанні та 

вихованні. Цей підхід дозволяє представити всю історію еволюції воєн у 

вигляді шести поколінь воєн (табл. 1.1). 

З таблиці видно і воєнні виклики для України які відрізняються від 

звичайної (конвенціональної) війни шостого покоління: наявність сучасних 

повітряно-космічних сил, високоточної ударної та оборонної зброї, зброї на 

нових фізичних принципах, інформаційної зброї, сил і засобів радіоелектронної 

боротьби. Їх відсутність або слабкий розвиток роблять країну не здатною до 

захисту своїх національних інтересів і державного суверенітету. 
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Таблиця 1.1 

Еволюція воєн  
 

 

 

Свого часу К. Шмітт писав: “Лише твердо тримаючись на ногах, можна 

вірити, що беззбройний народ має тільки друзів, і лише сп’яну можна 

розраховувати, ніби ворог переймається відсутністю опору”. При цьому усім 

зрозуміло, що за роки існування України її Збройні Сили свідомо знищувалися 

(в інтересах як Заходу, так і Росії); ми розраховували на те, що гаранти безпеки 

і територіальної цілісності України забезпечать нам мирне існування без війн і 
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конфліктів [49]. Події 2014 р. дали можливість усвідомити, що ніхто, крім 

українців, не турбуватиметься про незалежність країни, хоча “висловлювати 

стурбованість” і робити заяви будуть. Тому треба будувати армію відповідно до 

сучасних реалій збройної боротьби, якщо ми бажаємо зберегти свій суверенітет 

і незалежність. Жити ж уявленнями початку ХХ ст., мислити реаліями війн 

четвертого покоління означає спізнитися на сто років [50]. 

Проблема забезпечення кібербезпеки дедалі частіше стає предметом 

широкої дискусії як на національному, так і міжнародному рівнях. Результати 

досліджень викладені в публікаціях [51 - 53]. На сьогоднішній день більшість 

потужних держав світу (держави блоку НАТО, США, Росія, ЄС, Китай, Індія та 

інші) знаходяться в процесі трансформації власних військових потенціалів з 

огляду на можливості використання мережі Інтернет. За даними керівника 

компанії McAfee, оприлюдненими на Всесвітньому економічному форумі в 

Давосі у 2018 р. [54], уже більше 40 країн реально здійснювали різноманітні 

кібероперації у 2009-2017 рр. Сформовані спецпідрозділи, які мають на меті: 

ведення розвідувальної роботи в мережах, захист власних мереж, блокування і 

“обвал” структур супротивника. Згідно з офіційними заявами, такі підрозділи 

створено в США (U.S. Cyber Command), Великобританії (Cyber Security 

Operations Centre при уряді Великобританії), Німеччині (Internet Crime Unit та 

Federal Office for Information Security), Австралії (The Cyber security operations 

centre), Індії та інших державах. Активну позицію щодо протидії кіберзагрозам 

займає і провідна міжнародна безпекова організація – НАТО (Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence) [55]. 

Про рівень занепокоєності провідних держав світу у сфері кібербезпеки 

свідчить і бажання врегулювати на міжнародному рівні можливість визнання 

кібератаки “актом війни”. 30 січня 2010 р., під час Всесвітнього економічного 

форуму у Давосі, сенатор США від Республіканської партії С. Колінз зазначила, 

що США всерйоз розглядають питання щодо ставлення до кібератак як до 

оголошення війни, а 12 травня 2010 р. помічник заступника міністра оборони 
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США з політичних питань Дж. Мілер заявив, що США готові нанести 

військовий удар у відповідь на кібератаки на свої комп’ютерні мережі. Така 

позиція США щодо трактування кібератак та потенційних кібервійн набуває 

свого продовження і в межах НАТО: група експертів під керівництвом 

М. Олбрайт у червні 2010р. запропонувала трактувати масштабні кібератаки як 

такі, що підпадають під 5 статтю Північноатлантичного договору і вважаються 

атаками на всіх членів Альянсу [56]. Така позиція НАТО відображена і у новій 

“Стратегічній концепції НАТО” із пропозицією розширення організаційних та 

військових можливостей НАТО у протидії кібернападам. Варто зазначити, що 

позиція України в цілому негативна відносно подібних пропозицій. 

Система кібернетичної безпеки Азії та Америки. Країни цих регіонів 

цілком можуть виявитися “темними потенціалами” на світовій карті 

кібервійськ. Чути про них поки мало. Але потенціал, безперечно, величезний. 

Враховуючи недавні заяви в пресі експертів і влади, кіберагресія в регіонах 

найбільш вірогідна між Китаєм і США, а також Північною і Південною Кореєю 

[57]. Не виключено, що США також цікавить контроль ядерних ресурсів Ірану. 

Система кібернетичної безпеки Північної Кореї. Повна готовність цієї 

країни до повномасштабної кібервійни виглядає досить провокаційною. 

Експерт у галузі комп’ютерної безпеки і кібератак з Південної Кореї професор 

Лі Дун-Хун з Вищої школи інформаційної безпеки на конференції в Сеулі 

заявив про те, що на сьогоднішній день можливості Північної Кореї з ведення 

війни в кіберпросторі поступаються тільки Росії і США, перевершуючи всі інші 

країни. За його словами, на уряд Північної Кореї працює спеціальний підрозділ, 

який складається з 3 тис. елітних хакерів і управляється безпосередньо лідером 

цієї країни Кім Чен Іном [58]. “Північна Корея готується до війни в 

кіберпросторі ще з кінця 80-х років. Держава виховує фахівців в сфері кібератак 

для проведення бойових операцій. Зараз вони здатні проводити масштабні 

операції, включаючи DDoS-атаки і злом добре захищених мереж”, - зазначив Лі 

Дун-Хун. 
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Система кібернетичної безпеки КНР. Китай – закрита країна. Її 

внутрішні веб-ресурси (соціальні мережі, які є клонами світових аналогів) 

захищені Китайським фаєрволом: доступ на низку міжнародних сайтів з 

території Піднебесної обмежений або закритий. Вжиті в країні заходи щодо 

попередження кібератак також залишаються в секреті. Дані про потенціал, 

чисельність чи завдання китайських кібервійськ практично відсутні. Але 

американські спецслужби вже зарахували Китай до одного з найбільш 

вірогідних кіберворогів майбутнього. 4 серпня 2010 р. були оприлюднені дані 

(дослідження компанії Armorize) про реальний потенціал китайських та 

тайванських кібервійськ, однак на вимогу керівництва Тайваню доповідь була 

виключена з програми конференції Black Hat. Не містить даних про потенціал 

кібервійськ Китаю і опублікована в середині серпня 2017 року доповідь МО 

США про військову міць Китаю [59], хоча і висувається припущення, що 

значна кількість атак на мережі, що належать уряду США можуть 

здійснюватись за підтримки або Народно-визвольної армії Китаю або уряду 

Китаю. 

У червні 2011 року на прес-конференції Міністерства оборони КНР 

представник відомства підтвердив створення в Китаї “мережевої синьої армії” 

для охорони Інтернет-простору. Після того, як військове відомство Китаю 

підтвердило існування “синьої армії”, західні ЗМІ почали підозрювати 

китайське військове відомство у формуванні кібер-підрозділів і наявності 

“хакерів”. Китайські хакери, що взяли назву “червоний гість” організували вже 

дві кибервійни проти США. Військові фахівці Китаю вважають, що так само як 

ведення ядерних воєнних дій було стратегічною війною індустріальної ери, так 

і ведення кібервійни стало стратегічною війною інформаційної ери, масштабно 

руйнівною формою битви, що безпосередньо ставиться до життя й смерті нації 

[60]. 

Комісія з американо-китайських відносин у галузі економіки та безпеки 

в березні 2016 р. представила конгресу США звіт під назвою “Займаючи 
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інформаційну висоту: можливості Китаю з проведення комп’ютерних 

мережевих операцій і кібершпіонажу” [61]. Голова комісії Денніс Шеа заявив, 

що “відносно Сполучених Штатів постійно проводяться кібероперації, 

санкціоновані або такі, що допускаються, китайським урядом. Національна та 

економічна безпека країни знаходяться під загрозою, і поки китайський уряд 

буде продовжувати фінансування досліджень із розширення своїх можливостей 

у кіберсфері, ці загрози будуть продовжувати зростати”. Особливу увагу в звіті 

приділено фінансуванню урядом в китайських університетах різного роду 

грант-програм, спрямованих на підтримку досліджень в галузі організації та 

проведення кібератак і кіберзахисту. 

За даними видання The Daily Beast [62], ФБР підготувало секретний звіт 

(надалі - Звіт), який висвітлює рівень розвитку кібервійськ КНР та тих загроз, 

які цей розвиток несе США. В цьому Звіті КНР названо “найбільшою цілісною 

загрозою США у сфері кібертероризму” та силою, що вже зараз може володіти 

потенціалом “знищувати життєво важливу інфраструктуру, отримувати доступ 

до банківських, комерційних, військових та оборонних баз даних”. За даними 

ФБР, КНР на сьогоднішній день має армію у 180000 хакерів, які займаються 

щоденними атаками на кібермережі США і лише в 2009 році здійснили 90000 

атак проти комп’ютерів Міністерства оборони США. З 180 тис. хакерів 30 тис. є 

військовими, а 150 тис. – комп’ютерними експертами з приватного сектору, 

місією яких є отримання доступу до військових та комерційних секретів США 

та внесення розладу до урядових та фінансових служб [63]. 

Система кібернетичної безпеки Близького Сходу. Найбільш активними 

кіберкраїнами на Близькому Сході є Ізраїль, Іран та ОАЕ. За останні п’ять років 

інтернет-протистояння між ними набуло широкого розголосу. Спонукаючою 

ознакою стали промислові віруси, які спрямовані, в першу чергу, на підрив 

роботи атомних проектів. 

Система кібернетичної безпеки Ірану. Готовність цієї країни до ведення 

бойових дій в Інтернеті виглядає набагато скромніше, ніж досягнення Ізраїлю. 
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В 2017 році стало відомо про те, що вчені та інженери Ірану розробляють план 

комп’ютерної оборони, який допоможе відбивати кібератаки. Таку заяву зробив 

голова Цивільної оборони країни Голям-Реза Джалілі. “В минулому році за 

нашим календарем було створено комп’ютерне командування, тепер наше 

основне завдання – сформулювати його доктрину. При цьому найважливіше – 

розробити методи захисту від нових комп’ютерних вірусів”, – повідомив він. 

Джалілі також розповів, що доктрина кібервійни Ісламської республіки, що 

розробляється, буде носити винятково оборонний характер. Це суперечить 

попереднім заявам представників іранського військового командування, згідно 

з якими Іран буде вести і наступальні операції [64]. 

Система кібернетичної безпеки Ізраїлю. Ізраїль одна з найбільш 

підготовлених до початку ІТ - війни держав в світі. За даними швейцарського 

видання Le Temps, в 2012 році міністр оборони Ехуд Барак і голова військової 

розвідки генерал Амос Ядлін ухвалили рішення зробити кібервійну одним зі 

стовпів військової стратегії [65]. У наступні п’ять років швидко розвивався 

спецпідрозділ 8200 – надсекретна структура служби військової розвідки, що 

відповідає за радіоелектронний напрямок (Ізраїль має одну з найбільших баз 

радіоелектронної розвідки (SIGINT) в світі) [66]. В підрозділ увійшли кращі 

ізраїльські хакери, здатні протистояти кібератакам. За даними швейцарського 

видання, були створені також численні підрозділи, що спеціалізуються на 

кібератаках. 

Генерал-майор Амос Ядлін на початку 2010 року зазначив: 

“Кіберпростір є п’ятим виміром ведення війни крім суші, моря, повітря і 

космічного простору. Війна в кібервимірі має таке ж велике значення, як і війна 

в повітрі в XX столітті”. 

У червні 2016 року стало відомо, що компанія Elbit Systems, що виконує 

переважно замовлення міністерства оборони Ізраїлю, представила новий 

симулятор кібервійни. За інформацією видання The Jerusalem Post, армія вже 

закупила партію стимуляторів. У квітні цього року було оголошено, що так 
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званий курс кіберзахисника пройшли перші 30 солдатів [67]. 

Склад та структура системи кібернетичної безпеки країн НАТО. На 

засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів 

НАТО 22-23 жовтня 2017 року в м. Брюссель (Бельгія) обговорювалося питання 

формування політики Альянсу з кібернетичної безпеки. За результатом 

обговорення вироблені наступні висновки [68]: 

засідання засвідчило наявність суттєвих розбіжностей між сторонами 

щодо формування єдиних стандартів НАТО з кібернетичної безпеки; 

на сьогодні кіберзагроза об’єкту окремої країни Альянсу розглядається 

як внутрішня проблема цієї країни, для вирішення якої використання ресурсів 

оборонного союзу не передбачено. 

Дискусії з цього питання були продовжені на Лондонському саміті 

НАТО в 2018 року (друге півріччя). На Лондонському саміті НАТО 

заплановано на порядку денному обговорили: 

питання формування політики кіберзахисту; 

дискусії з приводу того, чи вважати кібератаку проти окремо взятої 

країни актом агресії проти всіх країн-членів НАТО.  

Найбільш спірними питаннями є: 

джерела фінансування заходів Альянсу з кіберзахисту; 

процедура доступу структур НАТО до національних мереж і систем для 

локалізації наслідків кіберінциденту в окремій країні; 

питання можливого включення кібератаки на об’єкт інфраструктури 

країни-члена до переліку актів агресії, які вимагають спільних дій у відповідь з 

боку усіх країн НАТО. 

Одним із суттєвих зрушень у процесі формування політики кібербезпеки 

НАТО [69] стало оголошення про початок повноцінного функціонування Групи 

швидкого реагування на комп’ютерні інциденти, головним завданням якої є 

моніторинг роботи мереж і систем Альянсу. 

Загальнодержавні документи. В лютому 2019 року було внесено на 
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обговорення і затвердження проект підсумкового документа щодо підходів 

НАТО до формування політики кібербезпеки. 

Організаційно-штатна структура. Організаційно-штатна структура 

системи кібернетичної безпеки країн НАТО представлено на рис. 1.1. 

Сертифікація і початок повноцінної діяльності було розпочато наприкінці 

жовтня 2013 року. Групи швидкого реагування на комп’ютерні інциденти 

(NCIRC, NATO Computer Incident Response Capability), призначена для 

запобігання втручанню у роботу критично важливих для НАТО інформаційних 

ресурсів. Місце розташування групи – Головний штаб командування сил НАТО 

в Європі (SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, м. Монс, 

Бельгія) [70]. 

 

Центр передовго досвіду 
НАТО з кіберзахисту

Головний директор

Начальник штабу

Адміністративне 
управіління Правове управління

Управління бойової 
підготовки

Науково-дослідне 
управління

 

 
Рис. 1.1. Організаційно-штатна структура системи кібернетичної безпеки країн 

НАТО [71] 
 

До складу Групи входять 130 експертів з 15 країн. Завдання Групи 

полягає також у визначенні єдиних стандартів безпеки для національних мереж 

країн-членів НАТО, безперебійна робота яких є важливою для Альянсу. 

Головним завданням якої є моніторинг роботи мереж і систем Альянсу. 
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Орієнтовна ефективність. Щоденно в інформаційних мережах і 

системах НАТО Групою виявляється близько 150 млн. потенційних загроз. 

Переважно, це шкідливі електронні повідомлення, за допомогою яких 

кіберзлочинці намагаються відшукати найбільш вразливі місця в системі 

захисту інформаційних ресурсів [71]. 

Аналіз системи кібернетичної безпеки Великобританії. Потенціал 

Великобританії в сфері кіберзахисту є одним з найпотужніших і продовжує 

нарощувати власні сили безпеки у кіберпросторі. З 2010 року розпочав 

повноцінну роботу Оперативний центр з кібербезпеки, чисельністю 20 

співробітників [72]. Метою роботи є координація вже існуючих різноманітних 

центрів із кібербезпеки різних відомств та створення майданчику для співпраці 

між урядом та приватним сектором із проблем кібербезпеки. Крім того, 

ефективно працює Командування урядових комунікацій (Government 

Communications Headquarters), що забезпечує як захист критично важливої 

урядової інформації, так і отримання розвідувальних даних за допомогою 

новітніх комунікативних засобів. Обидва підрозділи, розробляють спеціальні 

програми (промислові віруси), що запобігають ядерному удару. 

Аналіз системи кібернетичної безпеки Норвегії. Впровадження сучасних 

інформаційних технологій в електронні системи управління урядового, 

оборонного, економічного та інших секторів Норвегії обумовлює посилення 

залежності безпечного функціонування цих систем від зовнішнього 

кібернетичного впливу. За таких обставин проблеми забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки країни набувають важливого значення і 

вимагають від норвезького керівництва впровадження комплексу нормативно-

правових та організаційних заходів, спрямованих на нарощування можливостей 

захисту національного кіберпростору. 

Відповідно до оновленої редакції Національної стратегії інформаційної 

безпеки Норвегії та Плану дій щодо її імплементації пріоритетними завданнями 

є: впровадження комплексного підходу у сфері забезпечення безпеки 
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національного кіберпростору; вдосконалення і розвиток національної ІТ-

інфраструктури; посилення можливостей відповідних органів щодо виявлення 

та реагування на комп’ютерні інциденти, а також інформування 

правоохоронних органів в інтересах проведення розслідувань кіберзлочинів; 

підвищення рівня обізнаності населення та приватних структур з питань 

кібернетичної безпеки; сприяння проведенню наукових досліджень за цим 

напрямом [73]. 

План розвитку оборонного сектору країни (затверджений Урядом 

Норвегії 23 березня 2012 р.) визначено окремим напрямом діяльності ЗС 

Норвегії щодо забезпечення кібернетичної безпеки. Передбачено у 

короткостроковій перспективі реалізацію ряду заходів з посилення 

можливостей сил і засобів ЗС Норвегії в інтересах забезпечення безпеки і 

оборони країни у кібернетичному просторі. 

В рамках організаційних заходів в листопада 2012 року на базі 

Командування інновацій, розвитку мереж та інформаційної інфраструктури ЗС 

Норвегії було створено Командування Сил кібернетичної безпеки ЗС Норвепї 

(КСКБ) (Cyberforsvarets). Головними завданнями є забезпечення кібербезпеки 

інформаційних систем та мереж національних Збройних сил; реагування на 

комп’ютерні інциденти, а також проведення операцій у кіберпросторі.  

На сьогодні загальна чисельність КСКБ (разом з особовим складом частин 

і підрозділів безпосереднього підпорядкування) становить близько 1100 осіб. 

Дислокація двох баз визначено відповідно: “Колсес” м. Берум та “Йорстадмоен” в 

районі м. Ліліхамер. Річний бюджет Командування складає 435 млн. дол. США. 

Середня річна заробітна плата співробітника КСКБ складає близько 68 – 83 тис. 

дол. США [74]. 

В рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо Скандинавського 

оборонного співробітництва NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation),  

31 жовтня 2012 року у м. Гельсінкі (Фінляндія) міністрами закордонних справ 

Норвегії, Швеції, Фінляндії і Данії проведено засідання, за підсумками якого 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

59 

прийнято рішення про формування мережі національних центрів кібернетичної 

оборони (CDC – Cyber Defense Center) до кінця 2014 року . 

Місце КСКБ в системі органів військового управління ЗС Норвегії та 

його структуру наведено на рис. 1.2. За оцінками експертів, у перспективі 

мережа центрів окрім заходів із забезпечення кібербезпеки, у разі загострення 

ситуації або виникнення збройного конфлікту, додатково виконуватиме 

завдання з кібернетичного впливу на інформаційні ресурси, системи та мережі 

потенційного противника [75]. 

Основні завдання КСКБ: аналіз захищеності об’єктів інформаційної 

інфраструктури Національних збройних сил та контроль ефективності 

реалізації заході із забезпечення їх стабільного функціонування; забезпечення 

процесів передачі, комутації та маршрутизації даних модернізації об'єктів 

інформаційної інфраструктури; випробувань, перевірки прийняття, 

впровадження та супроводження ІТ-продуктів для застосування їх збройними 

силами, а також технічного обслуговування систем і мереж підрозділів ЗС 

Норвегії всіх рівнів, у т.ч. в ході експедиційних операцій; проведення наукових 

досліджень та підготовки особового складу за напрямом забезпечення 

кібернетичної безпеки; сприяння технологічному розвитку ЗС Норвегії та 

впровадженню інноваційних технологій кіберзахисту; здійснення міжнародного 

співробітництва з відповідними структурами збройних сил іноземних держав. 

На прикінці 2016 року було сформовано Національний військовий центр 

кібероборони Норвегії (Natonal military cyber defense center). На реалізацію 

заходів з його створення та забезпечення функціонування заплановано 

виділення протягом наступних 5 років асигнувань у розмірі близько 500 млн. 

дол. США [76]. 

Створення Командування Сил кібернетичної безпеки ЗС Норвегії 

сприятиме підвищенню рівня кіберзахисту власних інформаційних систем і 

мереж та оперативності реагування на комп'ютерні інциденти 
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Рисунок 1.2. Організаційно-штатна структура системи кібернетичної безпеки 

Норвегії [75] 

 

. На прикінці 2016 року було сформовано Національний військовий 

центр кібероборони Норвегії (Natonal military cyber defense center). На 

реалізацію заходів з його створення та забезпечення функціонування 

заплановано виділення протягом наступних 5 років асигнувань у розмірі 

близько 500 млн. дол. США [76]. 

Створення Командування Сил кібернетичної безпеки ЗС Норвегії 

сприятиме підвищенню рівня кіберзахисту власних інформаційних систем і 

мереж та оперативності реагування на комп'ютерні інциденти. 
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Потрібно звернути увагу на створення регіональної системи 

кібербезпеки, що передбачає формування національних центрів кібероборони 

Скандинавських країн та об’єднання їх у єдину мережу. Наявність його 

сприятиме підвищенню рівня кіберзахисту інформаційної інфраструктури 

країн-членів NORDEFCO та посиленню можливостей здійснення 

кібернетичного впливу на інформаційну інфраструктуру потенційного 

противника. 

Система кібернетичної безпеки США. На погляд воєнних спеціалістів 

США перевага у кібернетичному просторі створює сприятливі умови для 

успішної реалізації задач які вирішуються у ході бойових дій, розвідки, 

радіоелектронної боротьби, інформаційно-психологічних операцій у збройному 

протистоянні [78]. 

Головним чином, тримає перевагу тому, що держава витрачає на цю 

сферу величезні гроші. 29 травня 2018 року оприлюднений “Огляд 

кібербезпеки” (Cyber Security Review) – комплексний документ, що визначає 

основні пріоритети нової команди у сфері кібербезпеки. Це передбачало такі 

заходи: створення посаду Керівника Кібербезпеки Ради національної та 

внутрішньої безпеки; створення Кіберкомандування США (U.S. Cyber 

Command) – у вітчизняних реаліях – фактично окремий рід військ, під 

головуванням генерала К. Александера, що одночасно очолюватиме і згаданий 

підрозділ і Агентство з національної безпеки. Приблизна чисельність структури 

– 30000 військових; оприлюднення “Стратегії національної безпеки” (2010) в 

якій кіберзагрозам вперше відведено окреме місце в загальній структурі загроз 

США; оголошення про додаткові заходи із посилення внутрішньої кібербезпеки 

[79]. 

З 1 жовтня 2009 р. в США оголошено про набір додатково 1000 

співробітників до спеціального кібербезпекового департаменту Управління 

національної безпеки (Department of Homeland Security), які будуть займатись 

виключно безпекою високотехнологічних систем США. Однак, навіть 1000 
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співробітників не повністю відповідає потребам США у фахівцях з 

кібербезпеки. У супровідному документі до спеціально організованих урядом 

США змагань “Кіберзмагання США” (U.S. Cyber Challenge) наводиться думка 

одного з експертів, що реальна потреба уряду в таких фахівцях складає від 

10000 до 30000 [80]. Також були проведені спільні кібернавчання США-ЄС 

04.04.2011 р. “Cyber Atlantic 2011” в яких прийняли участь більше 100 експертів 

з 20 країн. 

Міністерство оборони США готується до реалізації масштабного плану 

завоювання переваги в кіберпросторі. Для цього Пентагон збирається залучити 

приватних фахівців, університети і навіть виробників комп’ютерних ігор. 

Проект вже отримав кодову назву “План Ікс” (Plan X) [81], його реалізацією 

займається спеціальний підрозділ Міноборони - агентство з перспективних 

оборонних науково-дослідних розробок DARPA. Пошук охочих брати участь в 

ньому почнеться цього літа. На програму виділено $110 млн. “План Ікс” є лише 

частиною стратегії DARPA зі створення засобів для кібератак і захисту від них. 

На ці цілі агентству на 2013-2017 роки виділено $1,5 млрд. 

Збільшено держзамовлення на розробку нових засобів ведення війни і 

зокрема – кіберозброєнь та нових, більш захищених, військових мереж [78]; 

створено проекти нормативних документів, що спрямовані на 

покращення взаємодії в сфері кібербезпеки союзниками США та убезпечення 

власного Інтернет простору в разі виникнення ситуацій, що загрожують 

національній безпеці. 

Загальнодержавні документи. Розроблено наступні документи: 

Положення Міжнародної стратегії кібернетичної безпеки (ISC). Прийнятої в 

травні 2011 р. [82]. СКБ США, НАТО та інших провідних країн визначили 

склад, структура системи кібернетичної безпеки та кадрового забезпечення. У 

контексті формування системи підготовки кадрів для національної СКБ 

України такий аналіз є актуальним. 

Потужний імпульс до цього був наданий США з прийняттям у 2008 р. 
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Комплексної національної ініціативи забезпечення кібербезпеки. До її 

реалізації залучено більшість федеральних відомств США, спеціальні органи 

уряду, урядів штатів та державного управління (ОДУ) місцевого рівня, 

комерційних структур, відповідальні за кібербезпеку. 

Програма передбачає у першу чергу [82]: 

реструктуризацію системи управління захистом інформаційного 

простору США з об’єднанням усіх комп’ютерних систем країни в єдину 

мережу з довіреними підключеннями до ГМ (з ліцензуванням і контролем 

Агентства національної безпеки (АНБ)); 

координоване розгортання під федеральним управлінням системи 

кібернетичних командувань ЗС, центрів відомств і приватних компаній для 

контролю за кіберпростором та максимально ефективного використання 

можливостей кожного елемента в інтересах захисту національного 

кіберпростору. Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) – ключовий 

компонент СКБ, який координує та інтегрує інформацію, зусилля решти 

структур. Об’єднане кіберкомандування (ОКК) ЗС США сприяє захисту 

національного кіберпростору та забезпечує заходи впливу на зовнішнього 

противника; 

розгортання спеціальної та загальної кіберосвіти повинно стати 

Національною стратегію кіберосвіти (за прикладом Національної стратегії 

математичної освіти в 50–60-х рр. для протидії СРСР у космічній галузі). 

Заступник міністра оборони США Уільям Лінн у статті “Кіберстратегія 

Пентагона” (Foreign Affairs, 2010 р.) детально розшифрував п’ять основних 

принципів Програми стосовно завдань СКБ [83]: 

кіберпростір повинен бути визнаним таким самим простором війни, як 

суша, море і повітряно-космічний простір; 

будь-яка позиція оборони має виходити за рамки “доброї гігієни”, 

включати складні операції, що дозволить забезпечити оперативне реагування; 

кібероборона повинна вийти за рамки військових кібервідділів і 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

64 

розповсюдитись на комерційні мережі; 

кібероборону слід проводити спільно з міжнародними союзниками для 

ефективного глобального попередження загроз. 

Впровадження нормативних документів федерального рівня, 

координація зусиль міністерств і відомств забезпечить узгоджену розробку і 

введення в дію нормативного забезпечення військової компоненти СКБ США 

[84]. На даний час розроблено і прийнято комплекс суто військових доктрин, 

статутів та настанов з питань інформаційних, мережних операцій, операцій з 

інформаційного забезпечення дій військ (MISO), радіоелектронної боротьби, 

розвідувального забезпечення тощо, які знаходяться у компетенції ОКК США. 

Організаційно-штатна структура. Федеральний орган управління СКБ 

США Cyberspace Coordinator National Security Staff МВБ, National Cyber 

Security Divizion (NCSD) Національний центр кібербезпеки (NCCIC) АНБ 

Інтеграційний центр кібербезпеки (на стадії створення) МО ОКК ЗС США 

(USCYBERCOM) представлено на рис. 1.3. 
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Рисунок 1.3. Організаційно-штатна структура системи кібернетичної безпеки 
США [83] 
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Система кібернетичної безпеки Турецької Республіки. Основним 

завданням системи інформаційної безпеки (СІБ) Турецької Республіки є захист 

держави та суспільства від негативного інформаційно-психологічного впливу. 

Керівництво держави зосередило основні зусилля на реформуванні та 

удосконаленні власної СІБ. Структура системи кібернетичної безпеки 

Турецької Республіки наведено на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Організаційно-штатна структура системи кібернетичної 

безпеки Турецької Республіки [85] 
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В залежності від призначення і функції суб’єктів СІБ Туреччини, вона 

поділяється на два організаційних рівня – адміністративно-розпорядчий та 

виконавчий [85]. На адміністративно-розпорядчому рівні здійснюється загальне 

керівництво, координація та контроль процесу забезпечення інформаційної 

безпеки. Функції покладені на Раду міністрів і підпорядковані міністерства та 

відомства, кожне з яких відповідає за забезпечення інформаційної безпеки за 

своїми напрямками діяльності. 

Дорадчим органом Ради міністрів є Рада національної безпеки (РНБ), на 

яку покладається завдання із вироблення концептуальних підходів щодо 

забезпечення національної безпеки, насамперед в частині, що стосується 

формування відповідної законодавчої бази. 

Проблемними аспектами діяльності суб’єктів СІБ Туреччини є низький 

рівень міжвідомчої взаємодії, а також відсутність механізму вивчення 

критичних об’єктів інформаційної інфраструктури держави та затвердженого 

на державному рівні їх переліку. 

Міжвідомчий орган – Рада з кібербезпеки складається з представників 

11 міністерств та відомств. Розробка нормативно-правової бази в сфері 

забезпечення кібернетичної безпеки здійснюється Міністерством юстиції. 

На ГШ ЗС Туреччини покладена відповідальність за забезпечення 

кібернетичної безпеки військових об’єктів, а також організацію та проведення 

інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) з метою сприяння виконанню 

завдань ЗС. В ході реалізації заходів щодо нівелювання впливу воєнного 

керівництва на політичні процеси в державі функції сил ІПсО ЗС поступово 

перекладаються на Національну розвідувальну організацію (НРО). 

Міністерство внутрішніх справ та інші державні установи (адміністрацію 

президента, Раду міністрів). 

Виконавчий рівень СІБ Туреччини представлений структурними 

підрозділами її суб’єктів, які безпосередньо відповідають за реалізацію заходів 

із забезпечення інформаційної безпеки. До них належать: 
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Національний центр з протидії кібернетичним атакам (НЦПКА) який 

координується Міністерством транспорту, мореплавства та зв'язку. Завданням 

НЦПКА є цілодобовий захист цивільних об'єктів критичної інформаційної 

інфраструктури від кібернетичних атак. Протягом липня 2013 року – вересня 

2014 року планувалось розширити НЦПКА за рахунок створення секторальних 

та корпоративних груп протидії кібернетичним атакам, відповідальних за 

безпеку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, державних та 

громадських установ; 

Рада інформаційних технологій та комунікацій (зв’язку) – забезпечує 

інформаційну і кібернетичну безпеку в телекомунікаційній галузі держави, а 

також захист персональних даних. Основним робочим органом Ради за 

вказаним напрямом діяльності є Департамент телекомунікацій та зв’язку 

(створений у 2006 році). До пріоритетних завдань департаменту залежать 

зниження негативного інформаційного впливу на населення Туреччини через 

мережу Інтернет, а також унеможливлений її використання у незаконних цілях. 

Крім того, проводиться виявлення Інтернет-ресурсів, що мають деструктивне 

наповнення та за рішенням суду блокується доступ до них. У разі розміщення 

таких Інтернет-ресурсів на зарубіжних серверах керівництво Ради 

уповноважене самостійно приймати рішення щодо їх блокування. У межах 

виконання своїх завдань департамент, якщо є така необхідність, може 

самостійно налагоджувати співробітництво з організаціями різних форм 

власності; 

Управління по боротьбі з кібернетичними злочинами Генерального 

директора безпеки (ГДБ) Міністерства внутрішніх справ виконує завдання з 

виявлення та запобігання кібернетичним злочинам, а також з розслідування 

фактів; 

Командування зв’язку та кібернетичного захисту (оборони) Головного 

управління електронного зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗС (створено у 

листопаді 2012 року) – відповідає за захист інформаційних систем. Йому 
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підпорядковуються підрозділи кібернетичного захисту Сухопутних військ, 

Військово-морські сили, Військово-повітряні сили, з в особливий період й 

аналогічні підрозділи жандармських військ та берегової охорони (у мирний час 

вони підпорядковані МВС). У 2014 року у складі управління було розгорнуто 

командування кібернетичної безпеки (аналогічно Об’єднаному командуванню з 

питань кібернетичної безпеки ЗС США). За період 2014 – 2016 рр. створено 

управління кібербезпеки у штабах польових армій та відділи кібербезпеки у 

штабах армійських корпусів. 

Структурні підрозділи НРО: департамент технічної розвідки – 

забезпечує захист структурних підрозділів НРО кіберзагроз департамент 

контррозвідки – виконує завдання щодо охорони державної та військової 

таємниці, протидії діяльності іноземних спецслужб на території Туреччини, 

виявлення та протидії ІПсО, спрямованим проти Туреччини (управління 

психологічної розвідки). 

Неурядові організації та добровільні об’єднання турецьких експертів, 

діяльність яких спрямована, насамперед, на збір технічних, наукових, освітніх 

та інших напрацювань в галузі кібербезпеки та вироблення на їх основі 

пропозицій щодо удосконалення роботи кібернетичної складової СІБ держави. 

Наукове та методологічне супроводження функціонування СІБ 

Туреччини здійснює Рада з питань науково-технологічних досліджень (РНТД), 

яка підпорядкована Міністерству науки, промисловості та технологій. Вона 

також консультує уряд стосовно практичних аспектів процесу забезпечення 

інформаційної безпеки. До складу РНТД входить Науково-дослідницький центр 

передових технологій в галузі інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки, який об’єднує провідні профільні науково-дослідні установи 

Туреччини. 

Налагодженню ефективної діяльності підрозділів кібербезпеки 

виконавчого (функціонального) рівня перешкоджає дефіцит кадрів достатньої 

кваліфікації Турецька сторона намагається вирішити цю проблему за рахунок 
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потенціалу провідних освітніх закладів держави, а також шляхом залучення 

спеціалістів турецького походження, що працюють в галузі кібербезпеки 

кордоном (насамперед, в США та Ізраїлі). 

Аналіз останніх подій в Турецькій Республіці, коли ескалації протестів 

сприяло активно використання учасниками соціальних мереж, вказує на 

незавершеність процесу реформування системи інформаційної, безпеки (СІБ) 

держави. 

Одним з яскравих прикладів кіберборотьби і розвиток нового 

протистояння є приклад Ізраїлю в кіберпросторі з нейтралізації деструктивних 

впливів. В результаті чого стало блокування керованим інтернет-

співтовариством громадян Ізраїлю ресурсів в соціальних мережах членів 

радикальних груп палестинського опору, які закликали до здійснення ракетних 

обстрілів території Ізраїлю. 

Аналіз системи кібернетичної безпеки Німеччини. У Бонні 16.06.2011 р. 

було створено Національний центр кіберзахисту (NCAZ). В завдання входить 

своєчасне виявлення й запобігання атак хакерів, а також координація роботи 

цілого ряду федеральних відомств по боротьбі з кіберзлочинністю. Нова 

структура працює під егідою Федерального відомства по безпеці в сфері 

інформаційної техніки (BSI). Також бундесвер заявив про готовність до ведення 

подібних бойових дій. Цей підрозділ армії знаходиться вже в стані 

“готовності”. “Хакерські війська”, які базуються в Гельсдорфі під Бонном, 

готові до участі у військових операціях з кінця 2011 року. За деякими даними, 

спочатку бундесвер планував створити підрозділ, який розробляв би захист від 

хакерських атак, що складаються з програмістів – випускників військових 

університетів Німеччини. Але з 2006 року почалося формування “хакерських 

військ”, які зможуть самостійно здійснювати атаки [86]. 

З 2012 року в школі НАТО (Німеччина) організовані курси з питань 

протидії кіберзагрозам. Організовано 4 курси: безпека мереж; усунення 

уразливостей у мережах; аналіз кіберконфліктів і усунення наслідків; аналіз 
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мережного трафіка. 

Аналіз системи кібернетичної безпеки Європейського Союзу. Постійне 

зростання рівня кібернетичних загроз, значні фінансово-економічні збитки та 

не передбачувані наслідки від кібератак спонукають керівництво 

Європейського Союзу вживати дієвих заходів з посилення європейської 

безпеки в інформаційній сфері. 

Черговим кроком у цьому напрямі стало створення Європейського 

центру боротьби з кібернетичною злочинністю (European Cybercrime Centre 

/ЕСЗ/ at Furopol) (далі – Центр) як складової частини агентства Європол 

(м. Гаага Нідерланди). Мета Центру – координація заходів правоохоронних та 

інших спеціальних органів країн-членів ЄС у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Серед основних завдань Центру [87]: організація та 

проведення оперативно-розшукової діяльності у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю; запобігання протиправному використанню кіберпростору 

для здійснення фінансових махінацій в особливо великих розмірах та 

попередження порушень функціонування об’єктів критичної інфраструктури; 

сприяння проведенню правоохоронними та іншими спеціальними органами 

країн-членів ЄС розслідувань правопорушень (злочинів), пов'язаних з 

протиправним використанням інформаційних ресурсів, мереж і систем; аналіз 

та оцінка сучасних кіберзагроз, а також прогнозування можливих тенденцій їх 

розвитку; організація науково-технічної діяльності в рамках визначених 

повноважень, розробка відповідних процедур, механізмів і рекомендацій у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю для правоохоронних та інших спеціальних 

органів країн-членів ЄС; розробка пропозицій щодо удосконалення 

нормативно-правової бази у сфері боротьби з кіберзлочинністю; обмін 

інформацією та досвідом з національними Центрами швидкого реагування на 

комп'ютерні Інциденти країн-членів ЄС (CERT – Computer Emergency Response 

Team) та іншими міжнародними партнерами (Європейським агентством з 

питань юридичного співробітництва); взаємодія у сфері боротьби з 
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кіберзлочинністю з іншими міжнародними органами і структурами, насамперед 

Оперативною групою ЄС з протидії кіберзлочинності (EUCTF – European Union 

Cybercrime TasWorcey Європейським агентством з питань безпеки 

комп’ютерних мереж та інформації (ENISA – European Network and Information 

Security Agency), Європейською групою підготовки з питань протидії 

кіберзлочинності (ECTEG – European Cybercrime Training and Education Group), 

а також в рамках реалізації проекту з протидії сексуальній експлуатації дітей у 

мережі Інтернет (CIRCAMP – COSPOL Internet Related Child Abusive Material 

Project); організація підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері 

протидії кібернетичній злочинності, зокрема із залученням можливостей 

Європейського поліцейського коледжу (CEPOL – European Police College); 

реалізація спільних програм з підвищення рівня обізнаності громадян та органів 

державної влади у сфері боротьби з кіберзлочинністю з провідними ІТ-

компаніями світу (Microsoft, Google, Symantec, Trend Місто, McAfee, V1SA-

Master Card, Pay-Pal та рядом інших), інформування громадськості про виявлені 

правопорушення та результати їх розслідувань [88]. 

На сьогодні діяльність Центру забезпечують такі основні підрозділи 

(рис. 1.5): 

центр збору та аналізу інформації щодо правопорушень у кіберпросторі 

(Data Fusion Centre); 

підрозділ оперативної підтримки (Operational Support); 

підрозділ стратегічного моніторингу розвитку ситуації у кіберпросторі 

(Strategy, Research & Development). 
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Центр збору та аналізу інформації, 
щодо правопорушень в 

кіберпросторі  

Рисунок 1.5. Організаційно-штатна структура системи кібернетичної 

безпеки Європейського Союзу [87-88] 

 

Загальна чисельність Центру складає 30 осіб. За наявними даними 

передбачається збільшення штатної чисельності до 40 осіб. Повної оперативної 

готовності Центр мав набути у січні 2015 року. З цією метою планувалось 

створити: кібернетичну лабораторію (Cyber Lab); тренувальний підрозділ 

(Training); підрозділ досудової технічної експертизи (Forensic IT Environment). 
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Місце Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю у складі 

агентства Європол. Важливим напрямом забезпечення належного 

функціонування Центру є його фінансування, що здійснюється з бюджету 

Європолу, який у 2017 році становив 7 млн. євро. При цьому Єврокомісією 

розглядається питання про збільшення фінансового забезпечення Європолу у 

зв’язку із розширенням завдань і функцій агентства [89]. 

Таким чином, формування Європейського центру боротьби з 

кіберзлочинністю засвідчило підвищену увагу керівництва ЄС до питань 

забезпечення європейської інформаційної безпеки, насамперед щодо протидії 

кіберзлочинності. 

Вважається, що функціонування Центру сприятиме підвищенню 

ефективності координації заходів правоохоронних та інших спеціальних 

органів країн-членів ЄС із запобігання протиправному використанню 

кіберпростору для скоєння правопорушень (злочинів). Разом з тим 

передбачається, що діяльність Центру дозволить посилити оперативні 

можливості уповноважених органів країн-членів ЄС щодо проведення 

розслідувань кіберзлочинів. 

Аналіз системи кібернетичної безпеки Російській Федерації. В контексті 

посилення уваги керівництва РФ до питання захисту критичних об’єктів 

власної інформаційної інфраструктури, спостерігається активізація діяльності 

Міністерства оборони Російської Федерації (МО РФ) щодо забезпечення 

інформаційної безпеки в галузі оборони держави (відповідно до положень 

Указу Президента РФ “Питання Міністерства оборони Російської Федерації” 

від 16 серпня 2004 року №1082) [90]. 

Так, під час виступу на XV Національному форумі інформаційної 

безпеки “Інфофорум-2017” (5-6 лютого 2017 р., м. Москва) заступник 

начальника ГШ ЗС РФ генерал-полковник О. Постніков виказав значне 

занепокоєння оборонного відомства існуванням серйозних зовнішніх та 

внутрішніх загроз інформаційній безпеці об’єктів воєнної сфери. Зовнішніми 
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загрозами при цьому називались: розвідувальна діяльність зі сторони іноземних 

держав; інформаційно-технічний вплив на об’єкти інфраструктури; діяльність 

іноземних організацій, що суперечить інтересам РФ у воєнній сфері. 

Серед внутрішніх загроз виділялись: порушення встановлених 

регламентів збору, обробки та передачі інформації у штабах та закладах МО, а 

також в організаціях і підприємствах оборонно-промислового комплексу 

(ОПК); вихід з ладу програмно-апаратних засобів інформаційних і 

комунікаційних систем спеціального призначення. Разом з тим, окремий 

наголос робився на складності виявлення ознак зазначеного спектра загроз, що 

зумовлено їх унікальним індивідуальним характером. На підтвердження 

можливості потенційного впливу таких загроз на рівень обороноздатності 

держави, вперше були перераховані критичні об'єкти інформаційної 

інфраструктури у воєнній сфері: 

інформаційні ресурси апарату МО, ГШ та інших центральних органів 

військового управління, науково-дослідних установ, що містять відомості (дані) 

про оперативні та стратегічні плани підготовки і ведення бойових дій, а також 

про нові розробки озброєння та військової техніки; 

інформаційні ресурси підприємств ОПК, що містять інформацію про їх 

науково-технічний і виробничий потенціал, обсяги постачання та запаси 

стратегічних видів сировини і матеріалів; 

система зв’язку та управління військами і озброєнням; центри обробки 

та аналізу інформації, інформаційні підрозділи штабів, об’єднань, пунктів 

управління, лінії зв’язку [91]. 

На переконання керівництва МО РФ, для забезпечення надійного 

захисту зазначених об’єктів, насамперед, необхідно реалізувати такі заходи: 

удосконалювати законодавчу базу у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки; 

оптимізувати структуру системи інформаційної безпеки, визначити цілі 

забезпечення інформаційної безпеки, ідентифікувати інформаційні загрози та їх 
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джерела, створити та розвивати сучасну технічну базу системи державного 

правління; 

удосконалити засоби захисту інформаційних ресурсів, а також 

забезпечувати розвиток захищених систем зв’язку та управління військами; 

система зв’язку та управління військами і озброєнням, центри обробки 

та аналізу інформації, інформаційні підрозділи штабів, об’єднань, пунктів 

управління, лінії зв’язку. 

Базовий рівень кіберкомандування було створено у 2014 році. На 

сьогодні розглядається два варіанти визначення статусу зазначеної структури, 

зокрема кіберкомандування може стати головним управлінням МО або буде 

прирівняне до командування роду військ. 

Посилення уваги МО РФ до питань протидії загрозам інформаційній 

безпеці у воєнній сфері та захисту критичних об’єктів інформаційної 

інфраструктури від кібернетичних атак, свідчить про чітке усвідомлення 

російським військовим керівництвом важливості нейтралізації наявнім 

інформаційних загроз для забезпечення необхідного обороноздатності держави. 

Водночас відсутність інформації про досягнуті результати в галузі 

інформаційної (кібернетичної) безпеки дає підстави припускати існування у 

МО РФ певних труднощів із практичною реалізацією заходів за цим напрямом, 

основними причинами яких, насамперед, є проблеми із налагодженням 

ефективного функціонування системи інформаційної безпеки та довготривалий 

процес створення відповідних керівних структур у складі відомства [92]. 

Загальнодержавні документи. Розроблено наступні документи: 

Концепція стратегії кібербезпеки Російської федерації, проект Правил 

поведінки у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. 

Довідково: Ці документи кардинально відрізняються від позиції США, 

ЄС та НАТО у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, яка 

розцінюється РФ і КНР як “курс на легітимізацію і ескалацію кібервійн, а 

також активну мілітаризацію кіберпростору” [93]. 
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Конвенція про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки – 

відображає концептуальні погляди російської сторони на принципи 

забезпечення безпеки світового інформаційного і кіберпростору. Документ був 

вперше представлений під час Другої міжнародної зустрічі високих 

представників, що курують питання безпеки (20-21 вересня 2011 року, м. 

Єкатеринбург), повністю підтриманий делегацією КНР, у 2012 році внесений на 

розгляд Ради Безпеки ООН. 

Проект Правил поведінки у сфері забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки. Він кардинально відрізняється від позиції США, ЄС та 

НАТО у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки, яка 

розцінюється РФ і КНР як “курс на легітимізацію і ескалацію кібервійн, а також 

активну мілітаризацію кіберпростору”. Правила поведінки у сфері забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки були розроблені представниками РФ, КНР, 

Таджикистану і Узбекистану на основі зазначеної Конвенції у 2011 році та 

фактично є її скороченою і скоригованою версією. 

Отже, РФ активно пропагують ідею розробки загальних правил 

поведінки у сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки під егідою 

ООН. Ці кроки та дії є альтернативою концепціям США, ЄС і НАТО у сфері 

інформаційної безпеки. Такої ж думки опоненти з КНР [93]. 

 

1.3. Теоретичні засади державної політики інформаційної безпеки в 

умовах гібридної війни 

 

Розв’язання агресії РФ проти України показало реальні загрози у 

суспільному і політично – правовому змісті державності, як засобу 

забезпечення суверенного розвитку України, а саме:  

– існуючі кризи в системі міжнародної безпеки, поширення практики 

погроз силою та безкарне застосування військової сили окремими державами 

(коаліцією держав) з метою досягнення власних інтересів у міжнародних 
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відносинах (війна в Афганістані, Іраку, колишній Югославії, Чечні, Грузії та 

інші чисельні військові операції в різних частинах світу); 

– нарощування темпів мілітаризації РФ, розміщення нових систем 

озброєнь на територіях держав сусідніх з Україною, збільшення угруповань 

військ в прикордонних районах, що порушує існуюче співвідношення сил 

(значне збільшення витрат на оборону в РФ з початку 2004 року, створення 

системи ПРО поблизу західного напрямку України та значне нарощування 

угруповань військ РФ поблизу північного та східного кордону України); 

– законодавче закріплення РФ можливості застосування збройних сил за 

межами кордонів РФ та грубе втручання у внутрішні справи сусідніх 

суверенних держав; 

– створення угруповання військ РФ на тимчасово окупованих територіях 

півострова Крим та розпалювання внутрішнього збройного зіткнення на сході 

України; 

– розв’язання гібридної війни РФ проти України; 

– дії на території України проросійських сил та незаконно створених 

збройних груп, диверсійних і терористичних формувань; 

– невідповідність існуючим загрозам у воєнній сфері структури, 

чисельності і озброєння ЗС України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів; 

– недостатній загальний рівень боєздатності та спроможностей ЗС 

України та інших складових сил оборони, їх низьке матеріально-технічне 

забезпечення і фінансування. 

Незвертання уваги з боку України на зазначені загрози дозволило РФ 

успішно розвʼязати гібридну війну, головним аспектом якої є поєднання і 

застосовування терористичних, кримінальних угруповань і військового насилля 

для досягнення визначених політичних цілей, якими є бажання знищити 

легітимність, довіру і авторитет діючих представників влади [62]. 
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Але разом з цим, вагому роль для досягнення перемоги гібридної 

стратегії відіграють не військові, а гуманітарні, економічні, політичні та 

інформаційні складові. Найкраще специфіку гібридної війни описує термін 

“конвергенція” (злиття), що зазначає злиття в єдине ціле дії сил оборони і 

цивільного населення, військової сили та інформаційно-психологічної 

популяризації, державних і недержавних суб’єктів насилля. Це відображає 

здатність сьогоднішніх локальних, регіональних конфліктів поєднувати в собі 

складні, партизанські, військові, інформаційні, терористичні загрози. 

Відповідний характер сучасного політичного насилля яскраво 

підкреслений словами Ф. Хоффмана: “Гібридна війна – це суміш летальності 

міждержавного конфлікту з фанатизмом і люттю партизанської війни. В таких 

конфліктах держави, або підтримані ними бойовики і терористи будуть 

використовувати переваги сучасного озброєння, систем зв’язку, 

кіберзлочинності, інформаційної пропаганди і масового насилля проти 

цивільних” [34]. За таких умовах, недержавні, злочинні, повстанські, або 

терористичні угрупування отримують доступ до озброєння, інформації і 

стратегій, які раніше могла дозволити собі лише держава. 

Фактично будь-яка існуюча гібридна війна є багатогранним процесом і 

поєднує в собі такі форми насилля, як: війну в кіберпросторі, тероризм, 

протиправні дії організованих злочинних формувань, застосування 

нерегулярних військових угруповань, використання приватних військових 

компаній, найманців. Тому, все частіше в сучасних умовах регулярним 

державним силам оборони доводиться протистояти безформному 

супротивнику, якого складно визначити і який використовує широкий спектр 

методів здійснення насильства для досягнення асиметричної переваги. 

Застосування нерегулярних збройних угрупувань дозволяє державам приймати 

опосередковану участь в конфлікті і відхиляти звинувачення щодо дій у 

плануванні та реалізації такої підтримки. Саме тому, американський аналітик 

Роберт Уілкі запропоновував в якості гібридної війни розглядати конфлікт під 
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час якого держава, або недержавне угрупування використовує терористичне 

насилля, нерегулярних військових, невибіркове насилля, злочинців і найманців, 

з метою дестабілізації політико-економічного статусу опонента [35]. Гібридна 

війна ведеться, частіше за все, нерегулярними військовими формуваннями, які 

мають доступ до сучасного озброєння та військової техніки, інформаційних 

технологій і отримують приховану підтримку певної держави, вона набуває 

форми перманентного конфлікту. 

М. Требін одним з перших українських дослідників визначає гібридну 

війну, як: “Комбінацію з партизанської і громадянської війни, заколоту і 

тероризму, головними дійовими особами яких є нерегулярні військові 

формування, бойовики, кримінальні банд-формування, міжнародні 

терористичні мережі, спецслужби іноземних держав, приватні військові 

компанії, військові контингенти міжнародних організацій” [35]. Для більшості з 

перелічених суб’єктів насилля характерна недисциплінованість, жадоба до 

збагачення, індивідуалізм, зневага до правил війни, міжнародного 

гуманітарного права. Це дозволяє державам зняти з себе відповідальність за 

військове втручання, порушення норм міжнародного права і підтримку 

нерегулярних військових формувань. В схожих термінологічних рамках 

наведено результати досліджень експертів українського Центру суспільних 

відносин, коли визначають гібридну війну, як сукупність підготовлених і 

оперативно реалізованих державою дій військової, дипломатичної, 

інформаційної, економічної спрямованості, напрвлених на досягнення 

стратегічних задач та переваг. Тому, все частіше досягнення перемоги 

відбувається не на полі бою, а в психологічному, інформаційному, 

кібернетичному та економічному просторі. Українські дослідники В. Телелим, 

Д. Музиченко та Ю. Пунда у своїх працях визначають гібридну війну, як: 

“Загострення протиріч між державами, які вирішуються не лише військовими 

методами боротьби, а й застосуванням широкого спектру економічних, 

інформаційних та політичних методів боротьби” [35]. Використання переваг 
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гібридної війни дозволяє державам уникати відповідальності за розв’язання 

збройного конфлікту, військові злочини, порушення міжнародного права або 

знаходити інформаційні приводи для виправдання власної агресії. 

Важливою частиною такої форми політичного насилля є використання 

цивільної інфраструктури різної форм власності та телекомунікаційно-

інформаційних каналів комунікації для маніпулювання думкою суспільства і 

забезпечення підтримки місцевого населення. Фактично, це реалізується у 

формі інформаційної війни, яка включає отримання розвідувальної інформації, 

психологічний тиск і дезінформацію, кібернетичний вплив, знищення 

інформаційної інфраструктури противника. Саме тому, український політолог 

Є. Магда висловив думку, що в умовах сучасного інформаційного суспільства 

головним засобом ефективної реалізації гібридної війни є контроль над 

інформаційним та кібернетичним простором [63]. Сьогодні гібридна війна 

характеризується органічним поєднанням методів прямої і непрямої агресії, із 

залученням нерегулярних військових формувань, втягненням в цей процес 

невдоволених осередків цивільного населення та інфраструктури. 

Гібридна війна завжди є брудною за своєю похідною, бо, як зазначає Ю. 

Радковець, вона характеризується такими методами, як: підкуп, залякування, 

злочинність, викрадення людей, мародерство, насилля проти цивільних, 

захоплення державних установ, організація і проведення терористичних актів 

[64]. 

У 2008 році близько 8 тисяч дослідників зі всього світу на замовлення 

НАТО провели важливе дослідження Multiple Futures project, яке повинно було 

дати відповідь на те, які нові форми політичного насилля будуть загрожувати 

національній і міжнародній безпеці. Вони спрогнозували, що сильні держави 

будуть нав’язувати свою волю слабким, через територію яких проходять 

геополітичні і геоекономічні паралелі. Сьогодні такі лінії можна провести через 

територію України, Білорусії, Молдови, Грузії, Казахстану. В цьому 

дослідженні особливу увагу звернули на поширення гібридних війн в 
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найближчому майбутньому, нелінійних воєн, коли одна держава, за підтримки 

бойовиків, найманців, кримінальних осередків, терористів, місцевого населення 

і військових формувань без розпізнавальних рис, здійснюватиме приховану 

агресію проти іншої за “ширмою” пропаганди у ЗМІ. 

Дослідники спрогнозували, що майбутні супротивники НАТО 

уникатимуть прямого військового зіткнення з державами-членами Альянсу, а 

намагатимуться застосовувати нетрадиційні та асиметричні форми прихованої 

боротьби. Отже, гібридні конфлікти, які поєднують політичні, соціально-

економічні, військові, інформаційні і терористичні аспекти все частіше 

ставатимуть нормою, а не винятком в системі суспільних відносин. 

Події в Україні продемонстрували неготовність глобальної системи 

безпеки ефективно реагувати на появу нових форм і проявів збройного насилля. 

Постійний силовий, економічний та інформаційний тиск на Україну засвідчив 

необхідність вивчення і аналізу нових форм неоголошеної зовнішньої та 

внутрішньої військової агресії, ставка, в якій, робиться на нерегулярні, 

незаконні, кримінальні збройні формування, найманців та сепаратистів, 

насилля проти цивільних осіб і штучне руйнування національно-культурної 

ідентичності громадян. РФ веде гібридну війну не лише проти України, але й 

проти країн ЄС, використовуючи широкий спектр руйнівних політичних, 

економічних, гуманітарних, інформаційних, психологічних методів тиску та 

впливу, які руйнують систему державної влади та деморалізують суспільство. 

Особливо слід наголосити увагу в цьому процесі на вагомій значущій ролі 

енергетичних ресурсів і розгалуженості енергетичної інфраструктури, які 

використовуються в якості інструмента геополітичного та геоекономічного 

впливу. Паралельно з військовими діями, було використано торгівельно-

економічну і енергетичну війну, яка не обмежилася підвищенням ціни на газ і 

припиненням його поставок, але й завдала удару по вугільно-промисловій 

галузі, зруйнувавши роботу 80% шахт на підконтрольних терористам 

територіях на сході нашої держави. Далі слід очікувати завдання руйнівної 
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шкоди об’єктам української атомної енергетики, що змогло б повністю 

порушити енергетичну безпеку. Конфлікт на Сході України посилюється через 

існування незаконних збройних формувань, контрольованих польовими 

командирами, які тримають контроль та мають вплив на східних територіях 

завдяки збройному насиллю і криміналізації відносин у суспільстві [64]. 

Застосування Росією політичного насилля у її гібридній формі проти 

України призвело до швидкої анексії Криму, дестабілізації української 

державності, підігрівання і фінансування сепаратизму, посилення економічної 

кризи. Ведення прихованої та неоголошеної війни, постачання зброї, підтримка 

найманців, диверсантів і військових самопроголошеним республікам покликане 

підірвати нормальний розвиток, створення на території України сірої зони – 

регіону постійної нестабільності у формі замороженого конфлікту, який стане 

на заваді євроатлантичних намагань та прагнень українців. Здійснюючи 

приховану інтервенцію Росія в подальшому розраховує на поступове 

виснаження військових, економічних і політичних ресурсів України, що 

дозволить нав’язати їй власну модель подальшого розвитку. З метою посилення 

тиску Росія постійно тримає значні військові контингенти у безпосередній 

близькості від державного кордону України. Посилення дестабілізації ситуації 

відбувається за рахунок найманців і військових без розпізнавальних ознак, 

яких, з правової точки зору, складно віднести до терористів, партизан, чи 

офіційних військових. Все це значно ускладнює ідентифікацію учасників 

бойових дій. 

Американський журналіст Мелік Кайлан, наголошує на тому, що: 

“Застосовуючи тактику гібридної війни російська влада повторює грузинський 

сценарій на українській землі. Спочатку Росія озброює сепаратистів, бойовиків 

і диверсантів, далі відправляє свої війська без розпізнавальних ознак і довівши 

ситуацію до кипіння зможе здійснити повномасштабне вторгнення”, – 

констатує журналіст [40]. У свою чергу, заступник генерального секретаря 

НАТО Александр Вершбоу підтвердив, що Росія прикриваючись недержавними 
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суб’єктами використовує гібридну війну для руйнування українського 

суверенітету. “Російська гібридна війна – це військове залякування з 

одночасним замаскованим вторгненням, прихованим постачанням зброї, 

економічним шантажем, дипломатичним лицемірством і дезінформацією”, – 

зазначає він, наголошуючи на постійне порушення Росією норм міжнародного 

права і безпеки [40]. Така поведінка Росії, разом із загрозою від Ісламської 

держави Іраку і Леванту, змушує НАТО збільшувати витрати на озброєння і 

реагувати на нові виклики у сфері міжнародної безпеки. Прагнучи знайти 

відповіді на нові виклики у сфері міжнародної безпеки, після військової 

інтервенції Росії проти України, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 

оголосив про намір створити передові сили швидкого реагування (Very High 

Readiness Joint Task Force), які будуть постійно знаходитися у стані підвищеної 

бойової готовності і зможуть швидко реагувати на потенційні виклики та 

загрози. Такі сили, разом із додатковою військовою інфраструктурою і 

технікою дозволять посилити систему колективної безпеки у Європі і водночас 

запевнити держав-членів про готовність захищати їхню територіальну 

цілісність. 

Тактика гібридної війни з боку Росії дозволяє використовувати власні 

війська на території України без дозволу Ради Федерацій і постійно відкидати 

звинувачення міжнародної спільноти у військовому втручанні на територію 

суверенної держави. 

Нав’язаний Україні ззовні гібридний конфлікт стає причиною 

тотального знищення економічної і соціальної інфраструктури держави, що за 

задумом сторони агресора має посилити антиурядове невдоволення серед 

широких верств населення. Тому, у довготривалій перспективі навіть незначні 

військові перемоги можуть не вирішити економічні проблеми і призвести до 

політичної і стратегічної поразки нашої держави [64]. 

Колишній секретар РНБО України А. Парубій у своїй публікації 

військове втручання Росії назвав “війною керованого хаосу” або гібридною 
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війною, головне завдання якої: “Геополітичне знищення держави-жертви, 

нейтралізація її геополітичних характеристик – розміру території, чисельності 

населення, економічних можливостей, військового потенціалу і міжнародного 

іміджу”. 

Для такої форми військово-політичного насилля характерні три стадії: 

1) цілеспрямоване розшатування внутрішнього державного конфлікту; 

2) послаблення або цілковите руйнування функціональних можливостей 

державних інститутів; 

3) зміна політичного режиму або стратегічних напрямків політичного 

розвитку держави. 

В умовах гібридної війни вбивство військових втрачає першочергове 

значення. Особливого значення набуває технологічна перевага, а саме здатність 

за допомогою каналів комунікації фальсифікувати докази збройного насилля 

опонента по відношенню до цивільного населення. Це дозволяє загарбникові 

позиціонувати себе в якості жерти, або миротворця, що дозволяє йому вводити 

в оману не лише місцеве населення, але й всю міжнародну спільноту. Це 

дозволяє державі-агресорові вести неоголошену, приховану війну, уникати 

відповідальності за військові і кримінальні злочини у зонах бойових дій і за 

допомогою методів інформаційно-психологічного та кібернетичного впливу 

руйнувати морально-патріотичний стан цивільного населення і армії іншої 

держави. 

Прагнучи проаналізувати і усвідомити використання політичного 

насилля в нових динамічних і мінливих умовах гібридної війни американські 

науковці розробили концепцію Перемоги у складному світі (Win in a Complex 

World). Це стало відповіддю на російські “нелінійні операції” із залученням 

кіберпростору, соціальних мереж, військових без розпізнавальних ознак, 

бойовиків-найманців в Криму та на Сході України, а також організації 

Ісламська держава на Близькому Сході. Особлива увага в цій концепції 

акцентується на неможливості перемогти в сучасному світі лише військовою 
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могутністю, а тому, необхідною є постійна органічна взаємодія між 

військовими, ЗМІ, дипломатами, лідерами громадської думки, західними 

партнерами, активістами, волонтерами, міжнародними організаціями. 

В доповіді Командування спеціальних операцій США наголошується, 

що: “Росія використовує такі елементи гібридної війни як: участь регулярних 

військових, економічне залякування України, демонстрація сили на кордоні з 

НАТО, дипломатичний тиск, транснаціональні злочині угрупування, політичні 

провокації та інформаційна пропаганда” [65]. Дослідники наголошують, що 

Росія може удатися до провокацій і в інших регіонах з великою часткою 

російськомовного населення (Молдова, Грузія, Казахстан, Латвія, Литва, 

Естонія). Головна ідея таких дій – спровокувати офіційну владу на 

непропорційне застосування насилля, що дозволить зруйнувати суспільно-

політичний устрій і її легітимність в очах місцевого населення. Тобто, 

політичні, інформаційні, економічні і дипломатичні аспекти конфлікту 

починають відігравати значно більше значення ніж традиційні військові. 

Гібридна війна створює нову форму конфлікту, поєднуючи переваги 

традиційних і нерегулярних військових дій. Виходячи за межі правового поля 

гібридна війна перетворюється на джерело неконтрольованого і довготривалого 

невибіркового насилля, в умовах якого межа між станом війни і миру стає 

достатньо умовною. 

Події в Криму та південному-сході української держави привернули 

увагу дослідників і військових експертів до вивчення нових непрямих, 

прихованих викликів і загроз для міжнародної безпеки. Нездатність 

українських сил оборони у перші тижні військової агресії ефективно протидіяти 

збройним формуванням ворога, засвідчили їхню неготовність реагувати на нові 

форми гібридних конфліктів. 

Планомірне руйнування системи національної безпеки і оборони в 

останні роки, разом із відсутністю належного фінансування, саботажем, 

актуалізувало необхідність вироблення, реформування і впровадження нових 
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теоретичних засад державної політики інформаційної безпеки в умовах 

гібридної війни. 

За висновками експертів з питань кіберзахисту, від 2014 року Україна 

використовується як полігон для тестування російськими спецслужбами та 

підконтрольними їм групами хакерів нових форм застосування кібернетичного 

впливу. Було виявлено розіграш декількох видів впливу, спрямованого на 

інформаційно-психологічний стан населення, незаконний збір інформації з 

активів в сегменті кіберпростору нашої держави, блокування та порушення 

сталого функціонування та діяльності центральних органів виконавчої влади, а 

також завдання суто матеріальної шкоди державі та громадянам через 

виведення з ладу інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж на 

об’єктах критичної інфраструктури. 

У 2013-2017 роках кібератаки проти України здійснювалися з 

використанням АРТ-атак (Snake, Uroboros, Sofacy/APT28, Epic Turla, Black 

Energy 2 і 3, Armageddon та інші), характерних саме для України. Перші 

системні атаки були зафіксовані у травні 2014 року на об’єкти української 

залізниці та сервер Центральної виборчої комісії під час проведення 

президентських виборів. Відбулися кібератаки на енергетичний сектор: у грудні 

2015 року ― на ПАТ “Прикарпаттяобленерго” і ПАТ “Київобленерго”; у січні 

2016 року ― на 4 підприємства енергетичного сектору України; у грудні 2016 

року – на компанію “Укренерго” (споживачі частини правого берега Києва та 

прилеглих районів області залишилися без струму). У червні 2017 року Україна 

зазнала масштабної атаки комп’ютерного вірусу Petya-A. Вірус-шифрувальник 

проник до низки мереж українських державних і приватних установ, зокрема, 

сайту КМУ і ряду міністерств, Пенсійного фонду, Київської міської державної 

адміністрації, низки банків, державних і приватних підприємств. Кіберполіції 

України вдалося зупинити наступну хвилю кібератаки та встановити, що 

попередньою фазою був збір та аналіз даних про підприємства України. На 

думку фахівців, саме ця інформація і була справжньою ціллю цієї кібератаки 
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для подальшого ведення кіберрозвідки й акцій підривної дії. Завдяки 

попереджувальній фазі уже в жовтні 2017 року українським правоохоронцям 

вдалося уникнути збитків та масового поширення кібератак на окремі об’єкти 

критичної інфраструктури, зокрема, Одеський аеропорт, Київський 

метрополітен, Мінінфраструктури. Незважаючи на такі масштабні атаки, 

система захисту кіберпростору України створюється повільно і залишається 

слабкою. Наприклад, рішення про створення Центру кіберзахисту 

Національного банку України (CSIRT-NBU) було ініційовано лише в липні 

2017 року, після червневої атаки вірусу Petya-A, який завдав значних збитків. 

Теоретичні засади державної політики в умовах гібридної війни, її 

уразливі та слабкі місця в системі державного управління слід розглядати як 

небезпеки, якими з часом скористається противник з метою створення загрози 

(проекції загрози), а згодом і ураження. Відмова від вирішення низки 

принципових питань щодо визначення на законодавчому рівні України стану 

війни з РФ постійно призводить до хибних рішень та створюватиме надалі 

додаткові проблеми. 

В загальному виді до числа невирішених питань безпеки, уразливих чи 

слабких місць можна віднести наступні [65]: 

– незавершення законодавчих процедур з визнання РФ агресором, 

визначення статусу ОРДЛО як тимчасово окупованих територій і відмова від 

оголошення воєнного стану на частині території України; 

– відмова від розриву дипломатичних стосунків з РФ після анексії 

Криму; 

– збереження участі України в СНД; 

– надмірне захоплення вищого державного керівництва виключно 

дипломатичними засобами впливу на агресора через Мінський процес та 

Нормандський формат; 

– надмірна готовність слідувати у політичній площтні окремих країн 

Нормандського формату, інтереси яких не збігаються з українськими; 
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– відмова від активної оборони та протидії силам та засобам Росії та 

підтримуваних нею квазіутворень (“ДНР/ЛНР”) на окупованих територіях; 

– фактична відмова від створення сил територіальної оборони; 

– відмова від переведення ОПК у мобілізаційний режим роботи задля 

форсованого створення як нових виробництв (боєприпасів, БПЛА тощо), так і 

завантаження існуючих потужностей для випуску нових, модернізації та 

ремонту існуючих, найбільш запитаних видів ОВТ (ПТРК, ОТРК, засобів 

зв’язку, РЕР та РЕБ тощо); 

– неприєднання до центрів передового досвіду НАТО з питань 

енергетичної безпеки (NATO EnSec CoE), стратегічних комунікацій (NATO 

StratCom CoE), кібероборони (NATO CCD CoE) [66]; 

– недостатня захищеність об’єктів критичної енергетичної 

інфраструктури та неврахування уроків Новобогданівки, Балаклії, Калинівки і 

Ічні; 

– відсутність національного оператора захищеного мобільного зв’язку 

для взаємодії складових сектору безпеки і оборони під час вирішення спільних 

завдань із забезпечення національної безпеки; 

– дисфункція СБ України в частині ефективного запобігання 

терористичній та диверсійній активності ворога, здійснення 

контррозвідувальних заходів; 

– неефективна люстрація державного апарату, через що значна частина 

агентури противника продовжує діяти; 

– збереження окремих контурів зовнішнього впливу під приводом 

необхідності мати неофіційний канал комунікації з противником, який 

перетворився на канал блокування активної позиції України та деформуючих 

впливів на політику й економіку; 

– нездатність забезпечити розвиток спроможностей технічної розвідки, 

електронного перехоплення і моніторингу телекомунікацій та кіберрозвідки, а 

також нездатність створити сучасну систему аерокосмічної розвідки відповідно 
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до пріоритетних завдань, сформульованих у Стратегії національної безпеки 

(відсутність власного розвідувального супутника); 

– кіберуразливість державних установ та критичної інфраструктури, 

особливо енергетичної; 

– політичне протиборство та зловживання повноваженнями в 

середовищі вищого державного керівництва (ГПУ проти НАБУ, справа 

Саакашвілі та ін.); 

– економічне посилення олігархічних кланів, що використовувалися 

агресором та дистанціювалися від підтримки оборони країни (за результатами 

згаданого експертного опитування, 73% експертів назвали збереження кланово-

олігархічної моделі головним фактором, що стимулює механізми дисфункції та 

автодеструкції держави); 

– посилення корупції в органах влади, що надає агресору додаткові 

можливості для війни зсередини України; 

– відсутність координації на державному рівні в сфері енергетичної 

безпеки, що дає можливість противнику активно проштовхувати проекти 

інфраструктурного ураження України та Європи (“Північний потік-2”, 

“Турецький потік”). 

Деталізуючи зазначене вище, на сучасному етапі реалізації державної 

політики інформаційної безпеки, слід більш детально зупинитись на слабких 

місцях (небезпеці) і гібридних загрозах безпеці України та суспільства: 

загальнодержавного характеру: 

небезпеки: 

– політична війна “усіх проти всіх” в середовищі української еліти, 

спровокована владою з метою здобуття електоральної безальтернативності для 

правлячої політичної групи, що стимулюється ззовні агресором через 

розгалужену внутрішньо-українську агентуру впливу; 
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– неефективність парламенту через його фрагментацію на корпоративні 

сегменти, що нівелює визначену Конституцією України парламентсько-

президентську модель; 

– не задовільний рівень професійності державної служби України; 

– PR-активність влади в Україні замість предметної діяльності; 

гібридні загрози: 

– контур зовнішнього управління, що зберігся та модернізувався з 

довоєнного періоду, маскується під громадсько-політичну організацію 

“українського вибору” (євразійський вибір), під комунікаційний канал 

переговорів з агресором в рамках Мінського процесу; 

– полювання на громадян України та демонстрація штучних груп 

“диверсантів”, “наркокур’єрів” тощо задля формування іміджу України як 

терористичної і кримінальної держави та створення нових важелів впливу на 

Київ; 

– дискредитаційна медіа-кампанія через зарубіжні ЗМІ щодо 

нелегального постачання Україною технологій та ОВТ до занепалих країн та в 

зони конфліктів (ракетні двигуни для КНДР, постачання зброї до Південного 

Судану) задля представлення України як порушника міжнародного права та 

країни, що сприяє діяльності та функціонуванню сумнівним режимам; 

– комбіновані дії комплексного характеру (диверсії на критичній 

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

державне керівництво) з метою нарощування протестного потенціалу з боку 

суспільства проти неефективної влади; 

у військовій сфері: 

небезпеки: 

– корупційна діяльність у секторі оборони, особливо в системах 

фінансового і логістичного забезпечення ЗС; 

– незавершеність щодо набуття спроможностей системи територіальної 

оборони України; 
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– забруднені у мінно-вибуховому сенсі території та залишки 

нерозірваних боєприпасів, мін, вибухових пристроїв; 

– 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, порушення функціонування органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та блокування сталого функціонування важливих 

об’єктів промисловості й інфраструктури; 

– створення російськими спецслужбами та агентурою в Україні 

законспірованих та законсервованих НЗФ у вигляді угруповань патріотичного 

спрямування, що перебувають в очікуванні “Часу “Ч” для створення хаосу в 

Україні та передумов зміни влади; 

– діяльність НЗФ та ДРГ агресора під маскою українських силовиків з 

метою дискредитації останніх; 

– нелегальне розповсюдження (торгівля) зброєю, що призводить до 

неконтрольованого володіння зброєю населенням країни та можливостей її 

придбання; 

– діяльність найманців з числа громадян України, Росії й інших країн 

для вчинення терористичних та кримінальних актів із застосуванням зброї, 

вибухових речовин тощо; 

– загроза взяття під військовий контроль частини території України 

збройними формуваннями країни-агресора заангажованим під проведення 

псевдо-миротворчої операції, стратегічних навчань; 

– цілеспрямовані заходи дискредитації ЗС України, ІВФ та ПрО; 

у правоохоронній сфері: 

небезпеки: 
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– корупція у правоохоронній системі; 

– випадки створення механізму кругової поруки за циклом: 

поліція/служба безпеки/митники, податківці-прокуратура-суд; 

– окремі випадки безкарності співробітників правоохоронних органів на 

фоні загальної корумпованості системи державної влади; 

– випадки призначення на посади осіб не за професійними, а за 

політичними або особистісними принципами, які будуть виконувати вказівки та 

розпорядження не за функціональним призначенням, а вказівковими 

принципами; 

– підвищення рівня злочинності та соціальної напруги у суспільстві; 

– відтік професійних кадрів за кордон по причинах низького їх рівня 

оплати праці та забезпечення; 

гібридні загрози: 

– використання компромату на представників правоохоронної системи 

не для усунення їх від роботи, а для просування зацікавленій стороні 

необхідних посадових осіб та рішень; 

– цілеспрямована дискредитація системи правоохоронних органів через 

проведення інформаційних кампаній; 

– фізичне усунення активно діючих співробітників правоохоронних 

органів; 

– перебування на посадах у правоохоронній системі осіб, пов’язаних зі 

спецслужбами інших країн; 

– використання зовнішнього впливу на злочинні елементи для 

розхитування внутрішньої ситуації в Україні; 

в інформаційній сфері: 

небезпеки: 

– прогалини нормативно-правового поля в сфері інформаційної та 

кібернетичної безпеки, відсутність належних механізмів для перешкоджання 
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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; 

– несформована політика інформаційного супроводу закріплення 

національної визначеності в Україні, в частині роботи з населенням України, 

перш за все на окупованих територіях; 

– недостатнє фінансово-технічне забезпечення державних органів 

України для оперативного та своєчасного реагування на відповідні акти 

інформаційної агресії на фоні фінансової та інструментальної переваги Росії в 

інформаційній складовій гібридної війни проти України; 

гібридні загрози: 

– постійне використання Росією в офіційній (МЗС РФ) та політичній 

площині спеціальних поглядів та інформаційних ярликів з метою делігитимації 

української влади (“партія війни”, “київська хунта”, “бандерівці”, “фашисти”, 

“нацисти”); 

– формування Росією каналів інформаційно-пропагандистської роботи із 

дискредитації української влади за цільовими групами: 1) громадяни Росії та 

громадяни України на окупованих територіях; 2) громадяни України; 3) країни 

Заходу, партнери України з протидії агресії; 4) суспільства країн, що 

перебувають в орбіті впливу Росії; 

– відкрите і приховане використання демократичних норм та процедур 

країн ЄС, а також США й інших країн-партнерів для інформаційної 

дискредитації України та її спроб формувати міжнародну підтримку протидії 

російській агресії; 

– політичні та лобістські дії на Заході, які використовуються Росією для 

формування сумніву у правильності позиції країн ЄС щодо продовження 

санкційного впливу на Кремль, а також для легітимації анексії Криму; 
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– розширене використання Кремлем інформаційних каналів РПЦ – УПЦ 

МП зі створенням нових пропагандистських та дезінформаційних потоків на 

Україну з метою деморалізації та дезорієнтації населення, зниження його 

резистентного потенціалу агресору; 

– використання українських телевізійних каналів та інших медіа для 

трансляції проросійських поглядів та настанов у дозованому вигляді чи під 

опозиційними гаслами; 

– переважне свідоме використання громадянами України російських 

соціальних мереж (навіть попри заборону в Україні) для спілкування та 

отримання/поширення інформації; 

– поширення інформаційних продуктів з використанням регіональної, 

етнонаціональної, мовної ідентичності серед громадян України для формування 

ліній розколу в суспільстві, нав’язування відчуття дискримінації та 

незахищеності, підготовки соціальної бази для протестів та провокацій; 

– формування ізольованої соціально-культурної та інформаційної 

реальності на тимчасово окупованих територіях України, блокування доступу 

жителів цих територій до українського інформаційного контенту; 

– використання українських експертів та лідерів думок для формування 

негативного інформаційного образу українського експертного середовища, 

делігитимізації основних доказів російської агресії; 

у кібер-сфері: 

небезпеки: 

– низькі культура та рівень знань серед державних службовців щодо 

забезпечення безпеки своєї робочої та приватної переписки та комунікації за 

допомогою службових та власних електроних засобів; 

– встановлення та використання програмного забезпечення, 

розробленого іноземними, в тому числі російськими, компаніями, та 

неліцензійного програмного забезпечення; 

гібридні загрози: 
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– масовані кібер-атаки проти ЦОВВ, об’єктів стратегічної та критичної 

інфраструктури України; 

– технічні можливості приховування та укривання справжніх виконавців 

злочинів у кіберпросторі; 

– використання програмних продуктів для прихованого збору інформації 

про фізичних осіб та організації на території України; 

– несанкціонований доступ до приватних та робочих електронних 

скриньок українських політиків та державних службовців; 

в економічній сфері: 

небезпеки: 

– приховане переформатування важливих бізнесів задля поновлення 

старих чи створення нових механізмів економічного узалежнення України від 

Росії; 

– значна офшоризація приватної власності в Україні, що створює 

передумови для маніпулювання як фінансовими ресурсами (виведення 

прибутків в офшори, перекладення боргів на державний бюджет), так і 

підтримкою з сторони іноземних, зокрема, західних партнерів України; 

– розгляд частиною громадян України РФ як місця для заробітків, що є 

каналом поширення пропаганди та можливістю для антиукраїнських 

провокацій; 

гібридні загрози: 

– збереження присутності та фінансової діяльності російських банків в 

Україні, які продовжують контролювати значну частину фінансів бізнесу і 

громадян - контроль над важливими економічними активами в Україні, зокрема 

в енергетичному секторі (обленерго, облгаз), з боку російських або 

проросійськи налаштованих власників, що робить можливим тихі диверсії 

(саботаж, умовні аварії і простої), впровадження шкідливого програмного 

забезпечення для здійснення подальшого кібернетичного впливу, руйнування 
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стратегічних підприємств (різних форм власності), об’єктів вкритичної 

інфраструктури держави; 

– зовнішній економічний вплив на діяльність “вагомих” підприємств, що 

створює передумови для впливу на великі робітничі колективи та 

маніпулювання (шахтарські протести); 

в енергетичній сфері: 

небезпеки: 

– внутрішній ринок газу, що залишається на третину залежним від 

транзиту російського газу через територію України, незважаючи на наявність 

своїх родовищ; 

– критична залежність українського ринку нафтопродуктів від імпорту; 

– функціонування ринку електроенергії в єдиному технологічному 

режимі з РФ; 

– розбалансованість ринку вугілля України; 

гібридні загрози: 

– припинення Росією постачання газу транзитом через українську 

територію; 

– можливість РФ одноосібно контролювати власні поставки 

нафтопродуктів на український ринок та відносно легко впливати на поставки з 

Білорусі; 

– можливість проведення цілеспрямованих кібернетичних дій з території 

РФ по дестабілізації роботи Об’єднаної енергетичної системи України; 

– прихований напрямок дій, щодо активізації Росії під виглядом 

російсько-німецької та російсько-турецької бізнесової співпраці задля реалізації 

проектів інфраструктурного нівелювання газотранзитної функції ГТС України 

(“Північний потік-2”, “Турецький потік”); 

у сфері прав людини, національних меншин, корінних народів та 

міжконфесійних відносин: 

небезпеки: 
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– ігнорування владою проблематики кримськотатарського народу, як 

корінного народу України що може бути використано агресором; 

– уявлення громадян України в Росії як соціально, етнічно і релігійно 

неоднорідного суспільства; 

гібридні загрози: 

– експлуатація зовнішнім суб’єктом тематики різних релігійних 

конфесій, “захисту прав національних меншин”, “порушення прав в сфері 

мовної політики”, “прояву дискримінації за національною ознакою” та протиріч 

в міжрелігійних стосунках задля досягнення власних цілей; 

– використання неурядових акторів, активістів і політичних партій для 

дестабілізації ситуації під прикриттям псевдо-аргументації порушень в сфері 

прав людини і національних меншин; 

– використання питань мовної політики для дестабілізації ситуації в 

країні; 

– культивація ксенофобії, зокрема, ісламофобії, полонофобії, 

антисемітизму; 

– підбурювання представників окремої релігійної конфесії до захисту 

начебто порушених їхніх прав і створення міжконфесійної ворожнечі; 

– інспіровані ззовні обмеження прав національних меншин з метою 

розпалювання міжетнічної ворожнечі, стимулювання проявів сепаратизму і 

дестабілізації ситуації в цілому в державі; 

у сфері історичної політики: 

небезпеки: 

– низький рівень інформування суспільства про правдиву історію 

України; 

– збереження пост-радянських поглядів у підручниках історії; 

гібридні загрози: 

– використання Росією стратегій об’єднання з опорою на культурну, 

етнічну і державну єдність України та Росії, як нібито наявну або бажану у 
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майбутньому, що супроводжується політикою відродження концепції 

Російської імперії про “триєдиний російський народ”; 

– стимулювання спогадів за часами “єдиного радянського народу” та 

актуалізація, у цьому контексті, тем соціального добробуту, “порядку”, 

геополітичної могутності, “спільних досягнень”; 

– впровадження Росією стратегії розколу за територіальним виміром, з 

просуванням фабул “штучності” територіальної композиції України 

(“подарунки Леніна, Хрущова” та інше), наголосом на самодостатності окремих 

регіонів, або їх історичній належності до інших держав; 

– спрямування Росією зусиль на етнізацію українського суспільства, як 

чогось історично минулого, та протидію становленню сучасної громадянської 

української нації; 

– представлення українського виключно як “етнічно українського” з 

одночасним протиставленням російському, кримськотатарському, грецькому, 

болгарському тощо; 

– представлення української національної історіографії, національної 

свідомості, української мови, традиційних релігійних організацій 

“вигаданими”, “зовнішньо нав’язаними”, “несерйозними”, “кон’юнктурно 

антиросійськими”, “неканонічними”, “злочинними” тощо; 

– використання історичної теми боротьби з фашизмом у ХХ столітті для 

дискредитації українського патріотизму та денаціоналізації українців під 

лозунгом “український фашизм”. 

Визначені слабкі місця і гібридні загрози дозволяють оцінити 

можливості держави із гарантування безпеки суспільства та являються 

індикаторами для такої оцінки під час розробки, постійного корегування та 

впровадження теоретичних засад державної політики інформаційної безпеки 

України. 

Загалом формування теоретичних засад державної політики 

інформаційної безпеки в умовах гібридної війни розпочалось на законодавчому 
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та інституціональному рівнях робота з формування відповідної системи захисту 

кіберпростору ще в 2014 році. Тривала розробка Стратегії забезпечення 

кібернетичної безпеки України, закону України “Про кібернетичну безпеку 

України”, було розпочато створення національного центру кіберзахисту та 

протидії кіберзагрозам, національного центру оперативно-технічного 

управління мережами телекомунікацій України для забезпечення потреб 

обороноздатності держави в особливий період. У Стратегії національної 

безпеки України 2015 року вперше сформульовано загрози кібербезпеці та 

безпеці інформаційних ресурсів, а також визначено пріоритети забезпечення 

кібербезпеки. Втім, робота просувається повільно [67]. 

З липня 2015 року в Державній службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації України розпочав роботу Державний центр кіберзахисту та протидії 

кіберзагрозам, створений на базі Державного центру захисту інформаційно-

телекомунікаційних систем. Того ж року почав діяти Департамент кіберполіції 

МВС України. 

Лише в березні 2016 року Президент України П.Порошенко підписав 

указ, яким увів у дію рішення РНБОУ від 27 січня 2016 року “Про Стратегію 

кібербезпеки України”. Кабінету міністрів, СБУ та СЗР було доручено 

розробляти і виконувати щорічні плани заходів із реалізації цієї Стратегії. На її 

виконання у червні 2016 року в РНБОУ був створений Національний 

координаційний центр кібербезпеки [68]. 

Серед значимих заходів Центру є розгортання національної 

телекомунікаційної мережі та створення захисного ІТ-контуру для захисту 

державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури. 23 

серпня 2016 року була ухвалена постанова КМУ №563 “Про затвердження 

Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем 

об’єктів критичної інфраструктури держави”. У лютому 2017 року указом 

Президента введено в дію рішення РНБОУ “Про загрози кібербезпеці держави 

та невідкладні заходи з їх нейтралізації”. 
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У вересні 2017 року Верховна Рада України схвалила закон “Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України”. Закон розширює та 

уточнює положення Стратегії кібербезпеки України, визначає терміни у сфері 

кіберзахисту із врахуванням термінології ЄС і НАТО. Зокрема, визначено, що 

основними суб’єктами з кіберзахисту є Державна служба спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, Національна поліція України, СБУ, Міноборони 

та Генеральний штаб ЗСУ, розвідувальні органи і Національний банк України. 

Ці стратегічні документи визначають досягнення відповідних стандартів у 

сфері кібербезпеки стандартам ЄС і НАТО [2]. 

Співпраця з НАТО та ЄС значно посилює потенціал України у 

протистоянні загрозам у кіберпросторі. Так, Трастовий фонд НАТО із сприяння 

Україні в розбудові національної спроможності з кіберзахисту був 

започаткований рішенням саміту НАТО у вересні 2014 року. Країною-лідером 

фонду з боку НАТО є Румунія. 

На початку липня 2017 року між НАТО та СБУ підписано угоду “Про 

реалізацію Трастового фонду Україна ― НАТО з питань кібербезпеки”. 

Допомога спрямована на побудову мережі ситуаційних центрів реагування на 

комп’ютерні інциденти і розгалуженої мережі автоматизованих сенсорів подій, 

інтегрованих в інформаційно-телекомунікаційні мережі об’єктів критичної 

інформаційної структури. 

Тема кібербезпеки є також важливою на рівні співпраці з ЄС та 

окремими західними партнерами. План заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії 

кібербезпеки України передбачив імплементацію Директиви 2008/114/ЄК щодо 

захисту критичної інфраструктури, зокрема, з питань кібербезпеки та 

кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, заплановано 

розроблення проекту Дорожньої карти з наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері телекомунікацій. У вересні 2017 року, під час 

першого двостороннього діалогу щодо кібербезпеки між Україною та США, 
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Вашингтон оголосив про намір виділити понад 5 млн. доларів у рамках нової 

допомоги Україні в галузі кібербезпеки. 

Слід відзначити, що за останній рік політика держави у сфері захисту її 

інформаційного та кібернетичного простору, забезпечення інформаційної та 

кібернетичної безпеки загалом стала носити комплексний й ефективний 

характер. Можна констатувати, що після особливо складних 2014-2015 рр. 

держава почала формувати в 2016 р. комплексну систему протидії 

інформаційному складнику гібридної війни у кібернетичному просторі. У 2017 

р. тривав активний розвиток цього процесу, приймались узгоджені рішення, 

переважав досить вдалий баланс між обмежувальними і стимулюючими 

заходами як стосовно захисту інтересів громадян, суспільства та держави, так і 

для подальшого розвитку її інформаційного та кібернетичного простору. 

Важливим етапом формування сучасної державної інформаційної 

політики стало ухвалення Доктрини інформаційної безпеки України. До інших 

важливих кроків розвитку та захисту національного інформаційного простору 

слід віднести: вирішення проблеми обміну інформацією з обмеженим доступом 

між Україною та НАТО; удосконалення процедури застосування санкцій 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та 

розширення переліку підстав для переоформлення ліцензії, що спрямовано на 

забезпечення дієвого механізму здійснення нагляду у сфері телебачення та 

радіомовлення; позбавлення російських спецслужб можливостей слідкувати за 

громадянами України через блокування відповідних сайтів тощо. 

З метою більш ефективного впровадження положень Стратегії 

кібербезпеки України розроблено комплекс заходів, спрямованих на подолання 

кіберзагроз національній безпеці, та розпочато їх реалізацію. Передусім це 

ухвалення Указу Президента України від 13 лютого 2017 р.  

№ 32/2017 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від  
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29 грудня 2016 року “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 

заходи з їх нейтралізації”. 

Враховуючи зазначене вище, слід зауважити, що в цілому політика 

інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни, як держави, де 

ведеться процес євроінтеграції, максимально направлена на забезпечення прав, 

свобод людини та громадянина, приведення всіх сфер діяльності держави до 

міжнародних стандартів. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Теоретичні засади державної політики інформаційної безпеки України 

як соціальний феномен створює передумови та вказує напрями розвитку 

суспільства загалом. Втілення у правовій політиці принципів демократизму і 

соціальної справедливості забезпечує функціонування всієї політичної системи 

у правовому полі, є первинним етапом у формуванні громадянського 

суспільства, орієнтованого на соціальну справедливість та побудову правової та 

інформаційно захищеної держави. Правова політика забезпечує консенсус між 

членами суспільства, державною владою та громадськістю, неурядовими 

організаціями. Враховуючи специфіку стану в суспільстві під час гібридної 

війни, теоретичні засади державної політики інформаційної безпеки особливо 

стрімко мають спрямовувати свій правовий вектор на забезпечення дотримання 

принципу законності та установлення правопорядку. 

2. Правова політика держави в умовах гібридної війни потребує більш 

детального дослідження, враховуючи те, що людське суспільство неможливо 

уявити без агресії та бойових дій. Війна або загроза застосування сили давно 

стали елементом великої політики. Так, правова політика держави в умовах 

гібридної війни – це вид державної політики, що є обґрунтованою та 

послідовною діяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з метою забезпечення ефективного механізму правового 
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регулювання суспільних відносин в умовах гібридної війни та виражається в 

комплексі ідей, заходів, завдань, програм, настанов, що реалізуються у сфері 

права і завдяки праву та базується на основоположних правових принципах. 

3. 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).  

4. У роботі доводиться, що під гібридною війною слід розуміти 

сукупність 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. 
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5. Доводиться, що складу механізмів інституціонального забезпечення 

системи кібернетичної безпеки України входять такі базові механізми, як 

організаційний та 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. 

Основні ідеї автора, викладені в межах першого розділу дисертаційного 

дослідження висвітлено у працях [1-3; 8; 12-15]. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

 

2.1. Сучасні підходи європейської спільноти держав, країн - сусідів 

України до мілітарізації кібернетичного простору 

 
Проблема забезпечення кібербезпеки дедалі частіше стає предметом 

широкої дискусії як на національному, так і міжнародному рівнях. Результати 

досліджень викладені в публікаціях [53-68]. На сьогоднішній день більшість 

провідних держав світу (держави блоку НАТО, США, Росія, ЄС, Китай, Індія та 

інші) перебувають в процесі трансформації власних військових потенціалів з 

огляду на можливості застосування високотехнологічної зброї, кібернетичного 

простору. При цьому, кіберпростір поступово перетворюється на окрему, поряд 

із традиційними “Земля”, “Повітря”, “Море” та “Космос”, сферу ведення 

бойових дій, у якій все більш активно діють підготовлені підрозділи збройних 

сил розвинених держав світу [69]. 

Особливістю кіберпростору, яка змушує військові структури більшості 

світових держав надавати йому специфічної уваги, пов’язана з тотальною 

цифровізацією озброєнь. Ця реалія має як суто технологічну компоненту, так і 

компоненту людську: персональні комп’ютери військовослужбовців; 

обладнання для операторів, які керують різноманітними безпілотниками, 

наприклад БПЛА; використання технологій SCADA; застосування ІКТ у всіх 

основних видах озброєнь – танках, літаках, кораблях, ракетах й навіть у ручній 

зброї. Щороку залежність військової техніки від ІКТ зростає, а отже, 

взаємообмін даними між військовими ІКТ-пристроями є елементом загального 

кіберпростору. 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

106 

За даними голови компанії McAfee, оприлюдненими на Всесвітньому 

економічному форумі в Давосі у 2014 р., уже більше 20 країн реально 

здійснювали різноманітні кібероперації у 2013–2014 рр. Сформовані 

спецпідрозділи, які мають на меті: ведення розвідувальної діяльності в 

мережах, захист власних відомчих телекомунікаційних мереж, блокування і 

“обвал” критичної інфраструктури супротивника. Згідно з офіційними даними, 

такі підрозділи створено в США (U.S. Cyber Command), Великобританії (Cyber 

Security Operations Centre при уряді Великобританії), Німеччині (Internet Crime 

Unit та Federal Office for Information Security), Австралії (The Cyber security 

operations centre), Індії та інших державах. Активну роль щодо протидії 

кіберзагрозам відіграє і провідна міжнародна безпекова організація – НАТО 

(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence). 

Про рівень занепокоєності провідних держав світу у сфері кібербезпеки 

свідчить і бажання врегулювати на міжнародному нормативно-правовому рівні 

можливість визнання кібератаки “актом війни”. 30 січня 2013 р., під час 

Всесвітнього економічного форуму у Давосі, сенатор США від 

Республіканської партії С. Колінз зазначила, що: “США всерйоз розглядають 

питання щодо ставлення до кібератак як до оголошення війни” [53], а 12 травня 

2013 р. помічник заступника міністра оборони США з політичних питань Дж. 

Мілер заявив, що: “США готові нанести військовий удар у відповідь на 

кібератаки на свої комп’ютерні мережі”[53]. Таке поводження США щодо 

трактування кібератак та потенційних війн в кібернетичному просторі набуває 

свого продовження і в межах НАТО: група експертів під керівництвом М. 

Олбрайт у червні 2013 р. запропонувала трактувати масштабні кібератаки як 

такі, що підпадають під 5 статтю Північноатлантичного договору і вважаються 

атаками на всіх членів Альянсу. Така позиція НАТО відображена і у новій 

“Стратегічній концепції НАТО” із пропозицією розширення організаційних та 

військових можливостей НАТО у протидії кібернетичному впливу. 
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Росія, намагаючись протидіяти ініціативі ЄС Східне партнерство (СхП), 

докладає значних зусиль, здійснюючи тиск на її учасників. З огляду на це 

Європейський парламент навіть схвалив резолюцію, в якій йдеться про те, що 

Євросоюз готовий захистити країни Східного партнерства, враховуючи все 

більший тиск Росії. Документ, серед іншого, засуджує спроби Кремля 

перешкоджати поглибленню політичних і торгових зв’язків країн СхП з ЄС. 

Українські експерти, які взяли участь в опитуванні, проведеному з 18 по 

28 серпня 2017 р. Центром глобалістики “Стратегія ХХІ” назвали Литву, 

Естонію, Польщу, Латвію, Румунію, Німеччину, США, Фінляндію, Францію, 

Велику Британію і Хорватію як гарантів безпеки суспільства в умовах 

гібридних загроз. Втім, окрім країн Балтії і Польщі, важливим для України є 

також досвід інших країн Східного партнерства – Грузії, Молдови і Білорусі, 

які також відчули на собі гібридну агресію РФ, а перші дві – ще й із залученням 

військової складової. 

У цілому, з досвіду зазначених країн, на думку експертів, Україна може 

використати: послідовність в підходах, ефективність і системність в роботі 

державних інституцій; цілеспрямованість дій політики щодо протидії загрозам 

в кібернетичному просторі; створення та підтримання сталого функціонування 

дієвого механізму який гарантує безпеку суспільству; розробка та 

впровадження дієвої нормативно-правової бази щодо протидії гібридним 

загрозам; ведення інформаційної політики щодо ведення пропаганди; створення 

системного інституціонального регулювального механізму в сегменті 

кібернетичного простору держави; боротьбу з корупцією; дієве реформування 

сфери оборони; створення системи територіальної оборони; постійне 

вдосконалення системи управління правоохоронними органами; налагодження 

взаємодії силових структур із громадськістю у протидії загрозам в безпековому 

середовищі в цілому; створення і використання патріотичних структур; 

особисту відповідальність громадян за безпеку; подолання бар’єру радянської 

спадщини. 
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Підходи Польщі щодо посилення протидії гібридним загрозам на 

світовій арені. Тематика війни гібридного типу стала опрацьовуватися у 

Польщі після доволі швидкого усвідомлення того, що чинить Росія проти 

України, починаючи з 2014 року. Спочатку польська стривоженість була 

обумовлена неясністю подальших намірів Росії в Європі та ймовірністю 

агресивних дій проти Польщі, сусідніх країн Балтії, а також НАТО та ЄС, які 

РФ ідентифікує як недружні до неї західні альянси. З часом у Польщі аналітики 

разом з експертами дійшли висновку, що потенційна гібридна агресія Росії 

проти Польщі за українським зразком малоймовірна, оскільки, на відміну від 

України, польське суспільство досить єдине та неділиме, має мало спільного з 

розколотими пострадянськими суспільствами та менше піддається російському 

інформаційному впливу. Згодом, після зміни влади в країні у 2015 р., мотивація 

глибшого осмислення тематики гібридних воєн доповнилася бажанням взяти на 

озброєння та адаптувати до польського стратегічного арсеналу технології її 

ведення [69]. 

Основну ставку в протидії гібридним загрозам Польща робить на 

багатосторонню взаємодію в рамках НАТО та ЄС. Варшава також активно 

впрваджує лінію співпраці обох альянсів задля їх взаємного посилення за 

принципом “удвох краще, ніж самому”. Це обумовлено недоліками поточної 

політики НАТО, яка базується на швидкій збройній реакції, що має слабкі 

сторони у випадку конфлікту гібридного типу. По-перше, держави-члени 

можуть не мати одностайності у визначенні джерела загрози, що буде 

створювати значний бар’єр для швидких спільних дій. По-друге, для боротьби з 

гібридними загрозами недостатньо потужних збройних сил, а метод 

стримування, який базується винятково на військовій силі, не є надійним. 

16 квітня 2015 р. в Національній академії оборони у Варшаві пройшла 

перша конференція, присвячена можливим загрозам та викликам національній 

безпеці Польщі в контексті війни на сході України. Предметом уваги був 

російсько-український конфлікт як приклад сучасної гібридної війни. Головний 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

109 

висновок ― гібридна війна стає постійним елементом світової політики й тому 

потрібно навчитися жити з цим феноменом та ефективно реагувати на нього. 

Бюро національної безпеки Польщі у 2015 р. дійшло висновку, що з огляду на 

геополітичну позицію країна має розробити окрему доктрину щодо 

проблематики гібридної війни, виходячи з її особливості. Оскільки у гібридній 

війні розмито границю між війною та миром, тому Польща повинна визначити 

межу між агресією та тиском [69]. 

Ця нечітка межа і є переходом від загрози застосування сили до 

фактичного використання сили. Напрацювання з протидії гібридним загрозам 

здійснюються у двох вимірах – невійськовому та військовому. 

Вище державне керівництво Польщі, на відміну від інших країн-членів 

НАТО та ЄС, доволі швидко зробило відповідні висновки з “української 

кризи”. Було збільшено рівень оборонних витрат (понад 2% ВВП), продовжує 

здійснюватися технічна модернізація армії, яка після перегляду відповідного 

закону може застосовуватись в різних кризових ситуаціях. 

Вагомий наголос робиться на військах територіальної оборони. Ще у 

2013 р., за кілька місяців до вторгнення Росії в Україну, Польща переглянула 

воєнну доктрину, зробивши акцент на формуванні та впроваджені заходів 

територіальної оборони. Початком створення військ територіальної оборони 

був кінець 2015 р. Вже у квітні 2016 р. була затверджена Концепція створення 

Територіальної оборони, а у листопаді того ж року парламент вніс необхідні 

зміни до закону про загальний військовий обов’язок та деяких інших законів, 

які були одразу схвалені президентом Республіки Польща. Від 29 березня 2017 

р. війська територіальної оборони розпочали повноцінну діяльність і мають до 

2022 р. сягнути чисельності 50 тис. осіб. У рамках І етапу формування військ 

територіальної оборони було сформовано три бригади на сході Польщі ― у м. 

Білостоці, Любліні і Жешуві. У відповідності до організаційної директиви 

Міністерства національної оборони Польщі, в 2019 р. сформовано 17 бригад ― 

по одній у кожному з 16 воєводств і дві в Мазовецькому, на сході країни [69]. 
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Завдання військ територіальної оборони, окрім традиційних заходів 

антикризового реагування, боротьби зі стихійними лихами і пошуково-

рятувальних операцій, полягають у здійсненні: 

– спільних заходів у взаємодії з регулярними військами ЗС Польщі; 

самостійних протидиверсійних i протидесантних операцій, а також 

нетрадиційних операцій; 

– прийняття союзницьких сил країн-членів НАТО у визначених районах 

їх розгортання; 

– посилення і захист невійськових структур; проведення інформаційних 

заходів. 

Посилення оборонних спроможностей Республіки Польщі на сході 

спричинено серед іншого проблемою Сувалкського коридору – смуги вздовж 

польсько-литовського кордону довжиною близько 100 кілометрів, яка відділяє 

територію Білорусі від Калінінградської області РФ. Вважається, що Росія може 

вдатися до пробивання коридору задля суходільної ізоляції країн Балтії від 

решти країн-членів НАТО та ЄС, а також для створення додаткових 

оперативно-стратегічних переваг у військовій кампанії проти польських 

збройних сил та частин і підрозділів інших країн-членів НАТО, дислокованих у 

Польщі і Балтії. Сили військ територіальної оборони за таких обставин можуть 

відігравати серйозну роль у протидії російській агресії, не даючи можливості 

противнику встановити ссталий контроль у зоні коридору на визначеному 

напрямку [69]. 

Ще один стратегічний напрямок, що був визначений у 2015 р., ― 

інформаційна і кібернетична безпека. Доктрину кібернетичної безпеки 

Республіки Польщі було схвалено у січні 2015 року. 

В Бюро національної безпеки держави було напрацьовано проект 

доктрини інформаційної безпеки Польщі. За цим документом, безпеці Польщі, з 

поміж іншого, може загрожувати створення негативного образу держави на 

міжнародній арені, зокрема, в середовищі країн-членів НАТО та ЄС, що здатне 
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призвести до ескалації напруженості у двосторонніх та багатосторонніх 

відносинах. Передбачено, що це може досягатися через поширення образу 

Польщі як країни з ксенофобськими та антисемітськими поглядами, а ворожі 

спецслужби можуть інспірувати погіршення польсько-литовських відносин 

через формування дезінформаційних потоків про існування польського 

збройного сепаратизму у Вільнюському краї. 

Схожим чином, на думку розробників проекту доктрини, може 

розпалюватися польсько-український конфлікт на тлі складного історичного 

минулого. Вказувалося про ймовірність здійснення терористичних актів, які 

нібито могли б бути реалізовані українцями проти поляків і навпаки. 

Після зміни влади в Республіці Польща унаслідок жовтневих виборів 

2015 р. та перемоги авторитарно-консервативної партії “Право і 

справедливість” доктрина інформаційної безпеки так і не була затверджена. 

Відтак польська влада без зовнішнього втручання ускладнила свої відносини як 

у багатосторонніх форматах (ЄС), так і в двосторонніх взаєминах з Литвою, 

Україною й Німеччиною. Окрім цього, слід враховувати й зовнішню 

стимуляцію, зокрема відомі “листи Жириновського” 2014 р. до керівництв 

окремих країн Центральної Європи – Польщі, Угорщини та Румунії. Анексія 

Росією Криму, за задумом Кремля, має призвести до схожих дій з боку Польщі 

стосовно частини колишніх “східних кресів” ― областей західної України. 

Стрімка еволюція у 2016-2017 рр. керівництва польської правлячої партії та 

уряду в бік від стратегічного партнерства з Україною, ускладнення відносин з 

Литвою примушують Київ та Вільнюс оцінювати ймовірні виклики з боку 

Польщі як країни з непередбачуваними наслідками політичних трансформацій. 

Польща має певну традицію організації операцій із захоплення території 

сусідньої країни. Так, після І світової війни Вільнюс та Вільнюський край 

новопосталої Литовської держави були окуповані “бунтівною” дивізією 

генерала Л. Желіховського за наказом Ю. Пілсудського. Була проголошена 

держава Серединної Литви, яка згодом була приєднана до Польщі. 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

112 

Таким чином, польські напрацювання з проблематики гібридних воєн 

заслуговують на глибоку увагу в Україні в контексті запозичення позитивного 

досвіду системних дій влади у сфері формування сил територіальної оборони, 

кібернетичного захисту, контррозвідувальної діяльності. Аналізу підлягає 

нарощуваний у Польщі потенціал антиукраїнської пропаганди, що лише 

частково є калькою з російських шаблонів (історичні маніпуляції) і значною 

мірою є продуктом власне польських напрацювань. Згідно з систематизацією та 

етапністю підготовки до ведення війни гібридного типу, такі дії з польської 

сторони можуть бути проявом прихованого, систематичного і довготривалого 

впливу щодо України у двох базових складових: інформаційно-комунікативній 

та культурно-гуманітарній. 

Підходи країн Балтії щодо протидії гібридній агресії. У країнах Балтії ― 

Естонії, Латвії і Литві, де проживають чималі російськомовні меншини, існує 

велика небезпека, що Росія, держава з великою армією і ядерним потенціалом, 

усвідомлюючи військову потужність НАТО і його готовність стати на захист 

своїх країн-членів, використає нелінійні, гібридні методи завдання шкоди 

балтійським країнам, особливо з огляду на те, що Альянс ще не визначився з 

механізмом задіяння Статті 5 Північноатлантичного договору у випадку 

гібридної війни. Тому країни Балтії за підтримки ЄС, НАТО і США приділяють 

велику увагу протидії гібридним загрозам та впливу, оскільки саме тут РФ 

може завдати відчутного удару євроатлантичній єдності та авторитету 

Брюсселя і Вашингтона. Із трьох країн Балтії найбільш вразливими до 

російських гібридних загроз, за визначенням “RAND Corporation”, є Латвія та 

Естонія, оскільки вони мають спільний кордон з континентальною частиною 

РФ (не враховуючи Калінінградський анклав) та досить чисельні російські 

меншини (у Латвії ― 27% етнічних росіян, в Естонії ― 25%, у Литві – 6%). 

У Литві, Латвії й Естонії визнають, що їхні країни десятиліттями 

зазнають невійськових нападів, зокрема, впливу російської пропаганди за 

допомогою ЗМІ і реалізацію кібернетичного впливу на критичні об’єкти 
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держав. Росія, на їхню думку, намагається досягти певного контролю над 

політичними рішеннями в Литві, Латвії та Естонії, а також прагне підірвати 

єдність всередині ЄС і НАТО. 

Одразу після розпаду СРСР країни Балтії вдалися до створення чіткої 

ідентичності у відповідності до своїх національностей і мов. Естонія і Латвія 

заявили про легальне продовження функціонування своїх урядів, які існували 

до 1940 р. і до відновлення незалежності перебували у вигнанні. У такий спосіб 

цим державам вдалося, можливо не повністю, відфільтрувати перетікання 

старих радянських кадрів принаймні до центральних органів влади. Це 

допомагає зараз країнам Балтії у протистоянні гібридним впливам Росії і разом 

з членством в ЄС та НАТО є важливим фактором їхньої безпеки. 

Водночас у країнах Балтії вважають, що НАТО важко буде реалізувати 

механізм колективної оборони, якщо агресія проти країни-члена матиме 

гібридний характер, наприклад, з використанням етнічних меншин, як це 

зробила Росія в Україні, не вдаючись до застосування військ. Тому всі три 

країни приєдналися до Європейського центру передового досвіду з протидії 

гібридним загрозам та є активними у питаннях протидії гібридним загрозам. 

Ймовірність військового наступу російської армії на країни Балтії є 

низькою, але Росія з високою вірогідністю може вдаватися до дій, які покажуть 

відсутність єдності в НАТО та готовності Альянсу захищати свої країни-члени. 

Такими діями вже називають порушення з боку РФ повітряного та морського 

простору країн Балтії, провокативні дії на кордоні, демонстрацію сили шляхом 

проведення оперативно-тактичних і стратегічних навчань та нарощування 

потужного російського угруповання на кордонах, що викликало повернення 

НАТО до стратегії стримування, особливо на східному напрямку. Згідно з 

рішенням варшавського саміту НАТО 2016 р., в країнах Балтії і Польщі на 

постійній основі розміщено чотири батальйонні тактичні групи загальною 

чисельністю 4 500 осіб. Триває місія Альянсу з повітряного патрулювання у 

балтійському повітряному просторі. 
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В акваторії Балтійського моря непостійно (тимчасово) знаходяться 

бойові кораблі країн НАТО. Водночас підрозділи НАТО стали потенційними 

об’єктами провокацій з боку проросійських сил у країнах Балтії. 

Країни Балтії також наголошують на потребі посилення військової 

складової Євросоюзу. Так, у вересні 2017 р. на зустрічі міністрів оборони ЄС у 

Таллінні Литва закликала створити “військову Шенгенську зону”, щоб 

оперативно перекидати війська територією Європи. Ця ініціатива в подальшому 

вилилась у створення постійного структурованого військового співробітництва 

(PESCO) та Європейського оборонного фонду. Литва, очолила один з напрямків 

співпраці PESCO – кібернетичну безпеку, щодо створенням групи швидкого 

реагування. 

Враховуючи порівняно нечисельні силові структури країн Балтії, тобто 

такі, що не здатні самостійно протистояти російським військовим підрозділам, 

приділяється особлива увага посиленню розвідки як ключового компоненту 

своєчасного попередження про приховані (гібридні) дії Росії проти цих країн, а 

також способу вивчення гібридної тактики застосування РФ для визначення 

заходів протидії і сил, необхідних для їх реалізації. Так, у квітні 2017 р. 

Департамент державної безпеки (ДДБ) і Другий департамент оперативних 

служб МО Литви опублікували звіт, в якому всі основні загрози пов’язали з 

Росією і Білоруссю, а головними з цих загроз було названо шпіонаж і 

кібератаки з боку РФ. 

Врахувавши досвід застосування Росією “зелених чоловічиків” у Криму 

і на Донбасі, в грудні 2016 р. в Латвії заборонили носити військову форму 

особам, які не мають відношення до литовської армії. За незаконне носіння 

військової форми одягу передбачено штраф у розмірі 2 тис. євро, а за 

несанкціоновану торгівлю формою або розпізнавальними знаками литовської 

армії ― до 20 тис. євро. 

У випадку прихованої агресії РФ важливим завданням країн Балтії 

визначено утримання всієї території під контролем національних силових 
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структур. Тому зросла роль територіальної оборони і місцевих служб безпеки. 

Наприклад, територіальна оборона в Естонії (Кайтселійт) організована за 

регіональним принципом у 15-ти повітах. До складу її підрозділів (близько 20 

тис. осіб) входять місцеві жителі, які пройшли підготовку і сформовані у 

підрозділи. Зброю вони тримають удома, підпорядковуються МВС, а у 

військовий час переходять в оперативне підпорядкування ЗС Естонії. Оскільки 

територіальна оборона Естонії базується на історичному минулому, то до цих 

військ входять переважно етнічні естонці з високим рівнем патріотизму. 

Окрім загонів територіальної оборони, в Естонії діють місцеві 

помічники поліції та рятувальники-добровольці. Їхні групи формуються за 

регіональним принципом у громадах та включають осіб, які пройшли відбір і 

відповідну спеціалізовану підготовку й мають необхідне оснащення. 

Формування таких груп розпочалося з інформаційної та кібернетичної кампанії, 

під час якої населенню розповідали про необхідність взяти на себе 

відповідальність за безпеку в громадах. 

За оцінками “RAND Corporation”, гібридною загрозою для безпеки країн 

Балтії є мережі організованої злочинності із зв’язками в Росії, які можуть 

використовуватись як інструмент розвідки на користь Кремля та інструмент 

внутрішньополітичної дестабілізації. Низка латвійських та іноземних експертів 

та політологів назвали Латвію одним з осередків російської організованої 

злочинності. Втім, експерти-криміналісти та латвійські депутати відзначають 

успіх національних правоохоронців у зменшенні такої присутності і впливу з 

боку РФ, хоча використання латвійського фінансового сектору для відмивання 

коштів викликає стурбованість навіть Європейської Комісії. 

З метою протидії російській пропаганді в країнах Балтії вдаються до 

заборони контенту і каналів, які загрожують національній безпеці, а також як 

заходи м’якої протидії стимулюють альтернативні канали інформування 

населення. 
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Так, для створення противаги пропаганді російських телеканалів з 

лютого 2018 р. в південно-східних районах Литви, де проживає велика кількість 

(200 тис.) етнічних поляків, розпочнеться трансляція польських телеканалів ― 

TVP Info, Kino Polska International, Kino Polska Muzyka International, на що 

передбачено 350 тис. євро. Польські телеканали мають потіснити російські, що 

досі були досить популярними серед польського населення Литви. 

Проросійські організації у країнах Балтії переважно спрямовані на 

захист російської мови, яку підігріває російська пропаганда, але сепаратистські 

настрої у них на дуже низькому рівні. Російськомовні жителі Естонії та Латвії 

добре усвідомлюють різницю між якістю життя в путінській Росії та в країнах 

Балтії, тож не бажають стати громадянами РФ. Етнічні росіяни добре 

інтегровані у суспільства в країнах Балтії. Крім того, рівень життя в районах 

компактного їх проживання у Латвії та Естонії вищий, ніж у сусідніх районах 

РФ. Цей потужний стримуючий фактор не дозволяє Кремлю використати 

етнічних росіян для роздмухування сепаратистських настроїв, але не є 

перешкодою для “розкачування” внутрішньополітичної ситуації в країнах 

Балтії, для чого використовуються тези про права меншин, захист мови, 

збереження історії. 

Це свідчить про те, що Україні слід приділяти більшу увагу соціально-

економічному розвитку прикордонних з РФ районів, щоб незадовільний рівень 

життя там не став підґрунтям для сепаратизму, на чому зіграла РФ у Криму в 

2014 році. 

Для жителів країн Балтії, які не здатні інтегруватися у суспільство, існує 

статус “негромадяни”. Це у більшості випадків етнічні росіяни, які не змогли 

отримати громадянство країн Балтії переважно через незнання державної мови. 

Таких у Латвії нараховується 12,2% від загальної кількості населення, а в 

Естонії ― 6,2%. В Україні було б корисно використати цей досвід. Деокупація 

тимчасово непідконтрольних територій (Донбас і Крим) має включати 

процедуру відновлення громадянства України. Особи, які зреклися 
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громадянства України та сприяли окупантам, мають пройти відповідні 

процедури і отримати статус “негромадянин”, а для отримання українського 

громадянства ― виконати ряд визначених вимог. 

Під гібридний напад потрапили татарська і польська громади Литви. В 

Литві вважають, що РФ прагне використати місцевих татар в інтересах 

легітимізації анексії Криму. Російські дипломати постійно наголошують на 

тому, що в Литві порушуються права етнічних росіян і поляків та вимагають 

“надати виключні права польській громаді Вільнюського краю”, намагаючись 

створити передумови для вимагання таких же прав для етнічних росіян у 

країнах Балтії. 

Росія також намагається діяти через політичні сили. Наприклад, у Латвії 

висловлюють занепокоєння, що політична партія “Harmony Centre” 

фінансується і має тісні зв’язки з Москвою, що створює ризики для безпеки 

країни. Подібне ставлення й до “Savisaar’s Centre Party”. Однак нейтралізатором 

цих ризиків є те, що жодна латвійська чи естонська політична сила не піде на 

створення коаліції з проросійською політичною силою. Запобіжником є стійкий 

проєвропейський і пронатівський політичний консенсус у цих країнах. 

Служби безпеки Естонії і Латвії висловили стурбованість 

використанням Росією “викривленої історії” для підривання суверенітету і 

безпеки їхніх країн, зокрема, нав’язуванням альтернативного бачення 

радянської окупації країн Балтії, в якому балтійські уряди подано як 

“фашистські”. У 2007 р. в Естонії виправлення викривленої Радянським 

Союзом історії призвело до серйозного загострення внутрішньополітичної 

ситуації, коли після перенесення пам’ятника “Бронзовий солдат” із центру 

Таллінна на військовий цвинтар у масових безладах узяли участь близько двох 

тисяч етнічних росіян. Тоді радник президента Естонії Мерлє Маігре назвав ці 

події “конфліктом гібридного характеру”, а естонський народ “прокинувся” і 

розпочалася робота з розробки превентивних заходів для недопущення 

повторення подібних випадків. 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

118 

Шляхи мілітарізації Грузії в у мовах ведення гібридних війн. Грузія має 

трагічний та багатогранний досвід протистояння російській агресії у 

різноманітних формах. На початку 1990-х років на території країни вже активно 

діяли різноманітні сепаратистські рухи, які одразу після проголошення 

незалежності Грузії отримали допомогу з російського боку. Не обійшлося без 

Росії у протистоянні між першим президентом Звіадом Гамсахурдією та 

Едуардом Шеварднадзе. На хвилі протистояння завдяки допомозі з РФ досягли 

успіху сепаратисти Південної Осетії та Абхазії. Курс Грузії на інтеграцію в 

НАТО та ЄС був однією з причин подальшого роздмухування міжетнічних 

конфліктів і спровокованої Росією війни у 2008 році. Відтоді майже десятиліття 

не припиняється протистояння, що вимагає від Грузії значних зусиль із протидії 

загрозам політичного, економічного, фінансового та безпекового характеру. 

При цьому перелічені події трактуються як елементи боротьби Грузії за свою 

незалежність, а поняття гібридної війни почало застосовуватися в Грузії лише 

після агресії Росії проти України. 

Післявоєнні уроки Грузії. Російсько-грузинська війна 2008 р. сприяла 

розвитку системи національної безпеки. Національна рада безпеки Грузії (НРБ) 

активізувала роботу над виявленням та подоланням прогалин, зокрема, було 

створено передумови для наступних процесів: 

– інституціоналізації урядового підходу до планування національної 

безпеки як комплексного процесу; 

– поглиблення міжвідомчої співпраці в рамках процесу планування 

політики національної безпеки (політичний рівень – міжвідомча комісія на рівні 

заступників міністрів, які входять до складу НРБ, управлінський рівень – 

міжвідомчі робочі групи на рівні департаментів, операційний рівень – 

забезпечення зв’язку, підтримки та нагляду за щоденною роботою з боку 

Національної ради безпеки Грузії); 

– розвитку можливостей державних відомств, залучених до роботи НРБ; 
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– забезпечення прозорості, відкритості та інклюзивності процесу 

планування політики національної безпеки через розвиток співпраці з 

парламентом, НУО, партнерськими країнами та академічними колами 

Конституційні зміни та зміна правлячої коаліції у 2012 р. внесли корективи у 

процес розбудови національної безпеки Грузії. Вертикальна система 

підпорядкування під егідою НРБ зазнала змін, так само розпочався процес 

законодавчого переформатування під основи парламентської республіки. 

Шляхи нейтралізації загроз національній безпеці Грузії. Ключовою 

загрозою національній безпеці Грузія продовжує вважати можливу російську 

наступальну операцію для захоплення усієї території країни та встановлення 

проросійського управління. Єдиним форматом протидії такій загрозі, як 

визначено у Стратегічному оборонному огляді (Strategic Defense Review), 

вважається вступ Грузії в НАТО, але він на даному історичному етапі все ще не 

конкретизований з боку Альянсу. 

Грузія постійно зіштовхується з фактами “повзучої” російської окупації, 

коли озброєні групи самопроголошених республік та російських військових 

пересувають знаки розмежування вглиб грузинської території. Грузинська 

сторона не має дієвого механізму протидії таким акціям, оскільки остерігається 

чергового масштабного збройного конфлікту, а офіційні заяви та скарги на 

міжнародному рівні не приносять жодної користі. 

Лише у 2017 р. Грузія на офіційному рівні визнала загрозами російську 

пропаганду та заходи “м’якої сили” і розпочала підготовку відповідних заходів 

з протидії. Грузія виділила гібридну війну як окремий різновид загроз своїй 

безпеці. 

Тому сьогодні ця країна активно вивчає досвід України, Балтії та ЄС у 

формуванні системи протидії гібридним загрозам. 

Особливим є той факт, що Грузія не включила у Стратегічний 

оборонний огляд питання протидії тероризму як загрозу національній безпеці, 

тим самим зменшивши вагу таких факторів: участь грузинських громадян у 
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ІДІЛ та Аль-Нусра; близькість до традиційних маршрутів радикальних сил 

через Кавказ; прояви відповідної діяльності підтримуваних Росією угруповань 

чеченців, абхазів та осетинів; загрози радикалізації населення. 

Органи забезпечення національної безпеки. До забезпечення 

національної безпеки в Грузії залучені Національна рада безпеки, Міністерство 

оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ та 

Міністерство фінансів, які мають законодавчо визначені сфери компетенцій та 

відповідні структурні підрозділи для аналізу, розробки рішень, їх виконання, 

контролю і перегляду. 

Національна рада безпеки Грузії як консультативний орган президента 

Грузії здійснювала координуючі та наглядові функції в системі національної 

безпеки та відповідала за створення і розвиток ЗС. Така ситуація зберігалася 

після конституційних змін у 2004 р. аж до 2012 р., коли відбувся перехід до 

парламентської форми правління. Національна рада безпеки Грузії з 2012 р. 

втратила частину своїх повноважень внаслідок перерозподілу повноважень від 

президента на користь уряду. За оцінками Atlantic Council of Georgia, це 

негативно позначилося на національній безпеці, оскільки від Національної ради 

безпеки Грузії забрали функції з формування цілісної системи національної 

безпеки, перетворивши її на суто консультативний орган. 

Уряд Грузії у 2013 р. створив Раду державної безпеки та кризового 

управління (Council for State Security and Crisis Management). До цього органу 

увійшли міністри внутрішніх справ, оборони, закордонних справ та фінансів 

Грузії, що в цілому повторює структуру Національної ради безпеки Грузії. 

Функціонування обох державних інституцій, таким чином, виглядає як 

дублювання і не сприяє ефективній координації та розбудові національної 

безпеки, хоча вирішальну роль відіграє урядова Рада. 

Законодавчі зміни. Концепція національної безпеки Грузії є засадничим 

документом для формування державної політики з протидії загрозам. Третя 

редакція Концепції була схвалена в січні 2012 р. (перші дві ― у 2005 і 2011-х 
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рр.). За оцінками британського аналітичного агентства Chatham House, 

оновлений документ має низку сильних і слабких сторін та позбавлений 

неупередженого стратегічного аналізу. Перевагою оновленої концепції є 

усвідомлення багатогранності системи забезпечення безпеки держави, 

включаючи військові та дипломатичні заходи, а також системну роботу із 

забезпечення економічного розвитку, формування збалансованих торговельно-

економічних взаємин, забезпечення надійності та стабільності 

енергопостачання, збільшення довіри громадян до національних органів влади, 

досягнення балансу між місцевим самоврядуванням та центральними 

інституціями. 

Суттєвими недоліками Концепції є: відсутність комплексної державної 

політики щодо забезпечення сталого економічного зростання; відсутність 

реалістичної програми з подолання бідності та безробіття; нехтування 

політичною освітою громадян та їх відсторонення від політичних процесів у 

країні; недостатній рівень врахування ситуації на Кавказі в цілому; відсутність 

сценаріїв щодо можливого розвитку відносин з Росією; необґрунтовані 

очікування від ЄС і НАТО в контексті їхнього внеску в безпеку Грузії; 

слабкість інституціональних засад демократичного правління в Грузії; наслідки 

внутрішніх міграційних процесів населення, зокрема внутрішньо переміщених 

осіб, для розвитку держави. 

Національна оцінка загроз (National Threat Assessment Document) – це 

щорічний концептуальний документ, який містить ретроспективний аналіз 

попередніх років з відповідним сценарним прогнозуванням майбутнього 

розвитку та описом загроз для національної безпеки, ступеня ймовірності їх 

настання та результатів. 

У 2009 р. був запущений процес підготовки Національного безпекового 

огляду Грузії (National Security Review), який передбачав реалізацію трьох 

взаємопов’язаних завдань: 1) адаптацію Концепції національної безпеки і 

Національної оцінки загроз; 2) координацію при розробці стратегічних 
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документів; 3) розробку Національної безпекової стратегії. Після 

конституційних змін вказаний процес призупинено до внесення змін та 

доповнень до законодавства Грузії в частині перерозподілу повноважень між 

гілками влади. 

Національна безпекова стратегія (National Security Strategy) за своєю 

природою мала б бути стратегічним документом з визначення недоліків 

системи безпеки Грузії та ефективних і досяжних шляхів їх виправлення. 

Документ планувалося затвердити до кінця 2012 р., але через конституційні 

зміни цей процес відкладено до завершення законодавчих змін. 

Відповідальність за підготовку Національної військової стратегії 

(National Military Strategy) перейшла від президента до парламенту та 

ухвалюється на рівні уряду. 

Через зміни та доповнення до законодавства про військовий обов’язок та 

військову службу (Law on Military Duty and Military Service) і військовий резерв 

(Law on Military Reserve) у Грузії було порушено систему координації призову 

та військової служби, яка раніше була в компетенції президента. Залишаючись 

формально головнокомандувачем, президент втратив повноваження впливати 

на ці процеси. Зміни в законодавстві про оголошення надзвичайного стану та 

воєнного стану обмежили повноваження президента, і наразі відповідні 

президентські укази потребують урядового схвалення. Останнє ставить під 

сумнів чинність президентських функцій в разі оголошення воєнного стану. 

З 1995 р. в Грузії запроваджено систему кризового управління на 

випадок виникнення масштабних зовнішніх або внутрішніх кризових ситуацій. 

Лише у 2010 р. було запроваджено окрему міжвідомчу систему взаємодії у 

кризових ситуаціях, однак не прийнято стратегічної концепції кризового 

управління та документів з планування відповідної роботи. Грузія з 2009 р. 

започаткувала співпрацю з Великою Британією для посилення власної 

спроможності до кризового управління. Зокрема, у 2016 р. спільними 
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зусиллями було відкрито Національний офіс оцінки ситуації (National Situation 

Room). 

Висновки для України. Головним висновком з досвіду Грузії у розбудові 

національних спроможностей протидії гібридним загрозам є визнання 

необхідності формування 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. Такий 

орган має бути максимально віддаленим 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, право вето на законодавчі та регуляторні акти парламенту, 

уряду і президента за умови наявності обґрунтованих безпекових пересторог. 

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. 

Держава повинна 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 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. 

Молдова у протидії гібридній агресії. З різноманітними видами впливу, 

які зараз називають гібридними, Молдова зіштовхнулася давно. Після 

завершення гарячої фази придністровського конфлікту, в якому Росія повністю 

підтримала сепаратистів, керівництво РФ вдавалося до різноманітних заходів 
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для повернення Молдови до сфери свого впливу, перешкоджання 

європейському і євроатлантичному вибору країни, залучення її до ініційованих 

Росією євразійських об’єднань. Росія вдавалася до політичного, економічного, 

енергетичного, міграційного тиску на владу Молдови, активно поширювала 

пропаганду та викривлену інформацію через підконтрольні ЗМІ, розглядала 

можливість використання так званих “зелених чоловічків” для дестабілізації 

країни. 

Відтак з метою посилення своїх інституціональних можливостей 

Молдова розширює співробітництво з ЄС, ОБСЄ, НАТО, США, Румунією. 27 

червня 2014 р. Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС, яка з 1 липня 2016 

р. повністю набула чинності. США надають суттєву допомогу Молдові у 

протидії російському тиску. Наприклад, бюджетом США на 2016-2017 

фіскальний період була передбачена допомога Молдові “для протидії 

російській агресії” на суму в десятки мільйонів доларів (загалом планувалося 

виділити 51 млн. доларів США “на протидію російському тиску і 

дестабілізаційним діям в Молдові і Грузії”). 

Значна частина населення Молдови досі підтримує курс на більшу 

інтеграцію з Росією, незважаючи на деструктивні дії РФ. На формування такої 

позиції впливає економічний тиск Росії на Молдову. Зокрема, у 2006, 2013 і 

2014 роках Росія заборонила імпорт продукції молдовського виноробства та 

садівництва, від чого сильно постраждали винороби і місцеві фермери. 

Претензії Росспоживнагляду до молдовської продукції збіглися в часі з 

парафуванням Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС у 2013 р. та її підписанням 

у 2014 р. Водночас Росія дозволила поставки продукції 5 виноробних компаній 

із Гагаузії і невизнаного Придністров’я, підтримуючи там сепаратистські 

настрої. 

Молдова переорієнтувала експорт вина на ринок Румунії, яка заявила 

про підтримку Кишинева у протистоянні з Росією. Єврокомісія також заявила 

про готовність задовольнити запит Молдови на збільшення імпорту овочів і 
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фруктів до ЄС. У відповідь на економічний тиск Росії Євросоюз зняв 

обмеження на ввезення вина з Молдови. Тактика Росії змінилася: зараз вона 

послабила експортний режим для Молдови, демонструючи це як заслугу 

проросійського президента І.Додона. 

Іншим виміром економічного тиску на Молдову стала трудова міграція 

до Росії, адже практично третина дорослого населення країни працює в РФ. 

Гроші, які вони пересилають, складають вагому частину державного бюджету. 

Але зараз спостерігається тенденція до зменшення переказів коштів з РФ і 

зростання переказів з ЄС, Ізраїля, США і Канади. За результатами 2016 р., 

перекази з РФ зменшилися на 7% у порівнянні з 2015 р. і склали близько 35% 

від за гального обсягу грошових переказів, що надійшли в Молдову. У 2013 р. 

Росія шантажувала Кишинів видворенням молдовських заробітчан, 

примушуючи країну відмовитися від асоціації з ЄС та приєднатися до Митного 

союзу. У цей спосіб Москва також намагалася збільшити число прихильників 

проросійських сил у Молдові. Нейтралізатором такого деструктивного впливу 

РФ стало впровадження ЄС безвізового режиму для громадян Молдови, що 

стимулювало молдован до пошуку роботи в європейських країнах. 

На енергетичному фронті Молдові довелося поступитися “Газпрому” 

контролем над своєю газотранспортною системою. Задля посилення 

енергетичної безпеки країни у 2014 р. було запущено в експлуатацію газове 

з’єднання з Румунією ― газогін Яси-Унгени, але його потужність склала тільки 

1 млн. куб. м. газу на рік, що становить близько 0,1% від загального 

споживання газу в країні. 

І тільки у 2017 р. за підтримки ЄС почалося будівництво продовження 

цього газопроводу до Кишинева, де зосереджено 60% споживачів газу. 

Важелем газового тиску РФ на Молдову є так званий “борг” за газ, 

поставлений “Газпромом” споживачам у Придністров’ї, який у 2017 р. сягнув 

6,5 млрд. доларів. Однак це борг компанії “Молдовагаз”, 50% акцій якої володіє 

“Газпром”, а 13,44% ― передано в управління “Газпрому” Комітетом з 
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управління майном Придністров’я. Здійснюючи у такий спосіб опосередковану 

фінансову підтримку невизнаної республіки, Росія заявляє про начебто 

заборгованість держави Молдова і використовує це як метод політичного тиску. 

Певні успіхи Молдова має на фронті боротьби з пропагандою. По-

перше, в Молдові активно порушують питання щодо впливу російських ЗМІ на 

внутрішньополітичну ситуацію в країні. За оцінками експертів, Росія так чи 

інакше контролює майже дві третини телевізійних каналів Молдови, які 

поширюють антиєвропейські меседжі. По-друге, з метою зменшення 

використання ЗМІ олігархами і бізнес-групами, контрольованими Росією, було 

внесено поправки в Кодекс телебачення і радіо, що обмежили до двох кількість 

ЗМІ, якими може володіти одна особа. Крім цього, у 2013 р. набуло чинності 

рішення Координаційної ради щодо телебачення і радіо (КРТР), згідно з яким 

щонайменше 30% ефірного часу телеканалів і радіостанцій у прайм-тайм мають 

займати програми місцевого виробництва; при цьому квота на програми 

румунською мовою має бути 50%. 

У травні 2015 р. КРТР заборонила ретрансляцію російського каналу 

“Россия 24”, звинувативши його в дезінформації суспільства та порушенні 

закону. Були також накладені покарання на канали Prime, Television 7, RTR 

Moldova та Ren TV Moldova за ретрансляцію маніпулятивних і 

пропагандистських російських новин та аналітичних передач. 

Водночас спроби закрити російські пропагандистські канали 

наштовхнулися на жорстку реакцію США та ЄС, які вказали на 

недемократичність такого кроку. 

Молдові довелося дослухатися. Блокування доступу до російських 

соціальних мереж теж наразі не розглядається, хоча в Молдові обговорювали 

таку можливість і вивчають український досвід у цьому питанні. 

Стосовно законодавчого поля, то лише у червні 2017 р. до парламенту 

Молдови було подано законопроект щодо боротьби з іноземною пропагандою. 

Він передбачає посилення інформаційної безпеки держави і захист 
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інформаційного простору від пропаганди, яку просувають російські ЗМІ, що 

транслюються по всій країні. 

Молдова активно протидіє загрозам сепаратизму, які підігріває Росія. У 

2014 р., перед підписанням Угоди про асоціацію між Молдовою і ЄС, 

молдовським спецслужбам вдалося запобігти дестабілізації країни. Агенти 

російського ГРУ ГШ, разом з башканом Гагаузької автономії Михаїлом 

Формузалом і головою Управління молоді і спорту Гагаузії Анатолієм Кара, 

намагалися створити на півдні Молдови воєнізовані загони для проведення 

операції за зразком тієї, що була втілена на Сході України. За підготовку 

“гагаузьких диверсантів” у 2014 р. відповідали ті ж особи, які потім, восени 

2016 р., були причетні до спроби держперевороту в Чорногорії. З метою 

протидії сепаратизму були ухвалені поправки до Кримінального кодексу 

Молдови щодо посилення відповідальності за подібні дії. Крім цього, у 2016-

2017 рр. були прийняті норми, що регламентують застосування сили і 

озброєння іноземними військовослужбовцями на території Республіки 

Молдова, а також застосування сили і озброєння ЗС Молдови в мирний час, які 

можна впевнено назвати спрямованими на стримування можливих дій “зелених 

чоловічків”. 

Протидія кіберзагрозам є актуальною для Молдови, яка в цьому 

напрямку має певні законодавчі та інституційні напрацювання. У 2013 р. було 

представлено робочу версію “Дорожньої карти” у сфері кібербезпеки 

Республіки Молдова на 2013-2015 роки. У 2015 р. була прийнята постанова 

уряду “Про Національну програму кібербезпеки Республіки Молдова на 2016-

2020 рр”. На виконання цієї програми уряд Молдови затвердив Обов’язкові 

мінімальні вимоги кібернетичної безпеки. Важливу роль у створенні 

ефективної системи кібербезпеки має підготовка фахівців, що проводиться за 

допомогою ЄС і НАТО. Молдовські спеціалісти визнають, що головною 

проблемою забезпечення кібербезпеки в країні є недостатній професіоналізм ― 
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навіть за наявності передових технологій країна досі відчуває брак відповідних 

спеціалістів. 

З огляду на складну економічну та внутрішньополітичну ситуацію 

Молдові важко протистояти тим гібридним впливам, які чинить на країну Росія, 

застосовуючи широкий спектр інструментів. Особливо це стосується 

просування проросійських сил до влади у Молдові, питань економіки і 

пропаганди. Суспільство Молдови розколоте, що не сприяє консолідованій 

діяльності владних інституцій з реалізації послідовного курсу на проведення 

реформ та розбудову успішно функціонуючих державних інституцій. Тільки 

завдяки активній діяльності проєвропейських сил та за конструктивної 

підтримки зовнішніх гравців Молдові вдається протистояти гібридному тиску 

РФ, спрямованому на її повернення до сфери впливу Кремля. 

Відносини Білорусі та РФ в умовах нарощування протистояння в 

гібридних війнах сучасності. На відміну від країн Східного партнерства, які 

підписали угоди про асоціацію з ЄС, досвід Білорусі у протистоянні гібридній 

агресії варто розглядати з точки зору негативних наслідків та спроб 

білоруського керівництва протистояти тиску Москви. На жаль, офіційний 

Мінськ виступає радше одним з проксі-інструментів агресії проти України. 

Вплив Росії на Білорусь має тотальний характер з огляду на залежність Білорусі 

від РФ практично у всіх сферах: від політичної й економічної до військової й 

енергетичної. Тому білоруське керівництво обмежене у можливостях протидії. 

По-перше, Союзна держава Росії та Білорусі (СД) накладає на Мінськ 

зобов’язання координувати з РФ свою зовнішньополітичну, безпекову та 

оборонну діяльність. 

Функціонує регіональне угруповання військ (сил) Росії та Білорусі, 

здійснюється спільна охорона зовнішнього кордону в повітряному просторі, 

проводяться щорічні спільні навчання стратегічного та оперативно-тактичного 

характеру. 
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По-друге, Білорусь є активним учасником пострадянських інтеграційних 

проектів політико-економічного (СНД) та оборонно-безпекового характеру 

(ОДКБ), створених під егідою Росії. Одним з пріоритетів головування РБ в 

ОДКБ у 2017 р. було посилення міжнародного впливу організації та 

поліпшення оперативної готовності Колективних сил. По-третє, з 2015 р. 

Білорусь стала членом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) – проекту 

Росії, спрямованого на поглиблення економічних зв’язків РФ з 

пострадянськими країнами, зокрема, Білоруссю. В полоні таких концентричних 

кіл інтеграції з Росією Білорусі практично неможливо проводити незалежну 

зовнішню політику. 

Від початку російської агресії проти України офіційний Мінськ 

визначив два напрямки побудови відносин з Києвом: посередництво у 

врегулюванні конфлікту; продовження торгово-економічної співпраці з 

Україною. Білорусь вдалася до вибудовування неофіційного каналу комунікації 

з Україною для демонстрації нейтральної позиції, дистанціювання від 

агресивної політики Росії та відновлення контактів з ЄС і США. 

З метою нейтралізації негативних наслідків гібридної агресії Росії проти 

України Білорусь, хоча й з низькою ефективністю, зосередилася на наступних 

задачах: у військово-безпековій сфері: протистояти втягненню в російсько-

український конфлікт на боці Росії; не допустити перетікання конфлікту з 

України на територію Білорусі; посилити білоруський сектор безпеки і 

оборони; не допустити ініціювання РФ подібного до українського сценарію в 

Білорусі; в інформаційній сфері: дотримуватися інформаційного нейтралітету в 

білоруських ЗМІ щодо подій в Україні; оминати питання анексії Криму Росією, 

але й не визнавати її офіційно; використати ситуацію в Україні для формування 

позитивного іміджу білоруського лідера як гаранта стабільності; в економічній 

та енергетичній сферах: посилити присутність на українському ринку, 

зайнявши місце російських підприємств; зайняти ніші на російському ринку, 
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які вивільняються через санкції РФ проти України; не приєднуватися до 

санкційної політики Кремля щодо України. 

У військовому вимірі президент О.Лукашенко зосередив увагу на 

посиленні боєздатності білоруського війська, координації зусиль між різними 

силовими структурами. Нова редакція закону “Про воєнний стан” від лютого 

2015 р. внесла відповідні зміни до нормативної бази Білорусі: введення 

воєнного стану можливе при засиланні іншою державою чи від імені іншої 

держави на територію Білорусі незаконно-збройних формувань, іррегулярних 

військ, найманців чи підрозділів регулярних військ. У липні 2016 р. президент 

підписав нову Воєнну доктрину Білорусі, в якій серед загроз визначені т.зв. 

“кольорові” революції і провокування внутрішніх військових конфліктів [69]. 

У 2014-2016 роках О.Лукашенку вдавалося уникати питання про 

розміщення на території Білорусі російської військової авіабази, хоча російська 

сторона наполегливо пропонувала на авіабазі у Бобруйську розмістити дві 

російські ескадрильї СУ-27СМ3. Водночас у російських ЗМІ з’являлася 

інформація про плани Кремля розмістити в Білорусі ще дві бази ― ракетну базу 

ОТРК “Іскандер” та базу сухопутних військ або сил спеціальних операцій. 

Вірогідно, що компромісом стала міжурядова російсько-білоруська угода про 

спільне технічне забезпечення регіонального угруповання військ, яка була 

підписана в листопаді 2016 р. і набула чинності в грудні 2017 р.; термін дії 

угоди – 5 років. 

Залежність Білорусі у військовій сфері часто використовується Кремлем 

для досягнення своїх цілей у гібридній війні проти України. Яскравим 

прикладом є російсько-білоруські військові навчання “Захід-2017”, що 

відбувалися на території Росії та Білорусі у вересні 2017 р.. Масштабна 

передислокація військової техніки (до 680 одиниць) та особового складу (12,7 

тис. військовослужбовців) російської армії на територію Білорусі викликала 

значне занепокоєння в Україні та інших сусідніх державах. 
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В інформаційному просторі офіційний Мінськ був менш успішним через 

слабкість національних засобів масової інформації у формуванні суспільної 

думки. 

Відсутність чіткої позиції офіційного Мінська щодо подій у Криму та на 

Донбасі спонукала білоруських громадян переорієнтовуватися на російські 

медіа і, відповідно, займати проросійську позицію. Охоплення аудиторії 

національними білоруськими телеканалами (ОНТ, Білорусь-1) у 2014 р. 

зменшувалося, а російськими каналами (НТВ-Білорусь і РТР-Білорусь) ― 

розширювалося. Серед користувачів мережі інтернет у Білорусі також 

домінували vk.com, mail.ru і yandex.by. 

Така ситуація спонукала білоруську владу в грудні 2014 р. прийняти 

зміни до закону “Про засоби масової інформації”. Міністерство інформації 

Республіки Білорусь отримало можливість без судового розгляду блокувати 

доступ до інтернет-ресурсів білоруського сегменту. Поправки в кримінальний 

та кримінально-процесуальний кодекси передбачили кримінальне покарання за 

розміщення в мережі закликів до захоплення влади чи її зміни силовим шляхом. 

Так, наприкінці 2014 р. на декілька днів були заблоковані незалежні он-лайн 

ресурси belapan.com, belapan.by, charter97.org, naviny.by, belaruspartisan.org, 

udf.by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by і racyja.com. У грудні 2017 р. було 

заблоковано видання “Білоруський партизан”. 

У 2015-2016 роках білоруська влада зреагувала на посилення 

російськими ЗМІ критики на адресу О.Лукашенка щодо його неоднозначного 

ставлення до анексії Криму і затримала білоруських журналістів, які працювали 

на російські ЗМІ. 

Росія є головним економічним та енергетичним партнером для Білорусі, 

адже на неї припадає майже 50% обсягу білоруського товарообігу. Оскільки 

більшість товарів з Білорусі може бути вільно заміщена товарами російського 

виробництва або за рахунок імпорту з третіх країн, то Кремль має економічний 
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важіль впливу на Мінськ і використовує його у вигляді запровадження 

обмежень на торгівлю. Білорусь не має симетричної відповіді. 

Білорусь має кредитну залежність від РФ – без кредитів Росії та її 

інтеграційних структур Мінськ не зможе виконувати свої зобов’язання із 

зовнішніх боргів. 

Для прикладу, в 2011-2013 роках Білорусь отримала кредит 

Антикризового фонду ЄврАзЕС у розмірі 3 млрд. доларів США, а в 2014 р. – 2 

млрд. доларів від російського банку ВТБ. 

Особливий інтерес для Мінська представляють російські енергетичні 

ресурси. 

Щорічно Білорусь закуповує в РФ близько 22 млрд. куб. м природного 

газу для власних потреб та 20 млн. тонн нафти для переробки на білоруських 

НПЗ. За підрахунками білоруських експертів, у 2015 р. пільгові ціни на нафту і 

газ надали додатковий бонус країні у розмірі 5,3 млрд. доларів США 

бюджетних надходжень. Нижчі за ринкові ціни на енергоресурси для Білорусії 

дозволяють РФ маніпулювати ціноутворенням залежно від поведінки Білорусі. 

Білорусько-російські відносини мають вплив на безпекову сферу 

України, адже Білорусь намагається знайти компроміс між залежністю від РФ і 

бажанням зберегти мінімальний добросусідський рівень відносин з Україною. 

Київ позитивно оцінив готовність Мінська стати майданчиком для проведення 

переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі, а також готовність до 

відновлення показників торговельно-економічної співпраці. Втім, у білоруські 

плани постійно втручається Кремль, використовуючи позицію Білорусі як 

інструмент гібридного впливу на Україну. Рівень довіри між країнами знизився, 

особливо після викрадення українських громадян російськими спецслужбами з 

території Білорусі в 2017 р., шпигунських скандалів і взаємної висилки 

дипломатів. Однак найбільшої шкоди двостороннім відносинам завдає позиція 

Білорусі на міжнародній арені. Підтримуючи Кремль, в ПА ОБСЄ і на ГА ООН 

Білорусь не голосує і навіть блокує резолюції на підтримку територіальної 
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цілісності України та засудження ситуації з порушенням прав людини в Криму. 

Через позицію Мінська підсумкові декларації самітів Східного партнерства у 

2015 і 2017 роках суттєво втратили політичну вагу в питаннях визнання Росії 

агресором. 

Неприємним є факт використання контексту України у боротьбі режиму 

Лукашенка з опозицією та протидії внутрішнім масовим заворушенням. 

Білоруська влада намагалася показати “український слід”А у масових вуличних 

протестах, які охопили Білорусь у березні 2017 р.. Окремі білоруські експерти 

пояснили це тим, що білоруські спецслужби надавали О.Лукашенку 

інформацію з російських джерел. 

У середньостроковій перспективі навряд чи варто очікувати офіційного 

перегляду політичної позиції Білорусі та зменшення її проксі-

інструментальності в стратегії Кремля. Україна також має враховувати, що 

Москва та Мінськ завершують підготовку нової редакції Воєнної доктрини 

Союзної держави Росії та Білорусі, чим Росія ще більше підпорядкує Білорусь у 

сфері безпеки та оборони, обмежуючи її суверенітет. 

 

2.2. Правові та організаційні основи забезпечення національних 

інтересів України у кіберпросторі, основні цілі, напрями та принципи 

державної політики у сфері кібербезпеки 

 

Необхідність створення ефективної системи кібернетичної безпеки 

України відбулася після подій 2014 року. Гібридна війна, яка відбувається між 

Росією і Україною, включає не тільки воєнні дії та інформаційно-психологічні 

операції, а також проведення кібернетичних атак. Виклик та загрози 

національній безпеці України в кібернетичному просторі призвели до 

створення Стратегії кібербезпеки України, що була введена в дію указом 

Президента України від 15 березня 2016 р.. Стратегія є важливим кроком на 

шляху розбудови системи кібербезпеки України та являє собою програму дій, 
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за якою мають слідувати державні органи. До стратегії було створено 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 440-р “Про 

затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки 

України”, в якій описано заходи, які покладені на органи виконавчої влади та 

деяких військових формувань. 

Сьогодні правову основу кібернетичної безпеки України становлять 

Конституція України, закони України “Про основи національної безпеки”, “Про 

інформацію”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах”, та інші закони, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність, інші 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, Доктрина інформаційної безпеки України, а також видані на 

виконання законів інші нормативно-правові акти. 

Стратегії кібербезпеки України базується на положеннях Конвенції про 

кіберзлочинність, яка ратифікована Законом України від 7 вересня 2005 року № 

2824-IV [70]. 

Метою даної стратегії є створення умов для безпечного функціонування 

кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства, держави  

[70, с 1]. 

Вона складається з загальних положень, основних загроз кібербезпеці, 

основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки, пріоритетів та напрямів 

забезпечення кібербезпеки України та прикінцевих положень. 

У законі України “Про основи національної безпеки України” та в 

“Доктрині інформаційної безпеки України” згадуються поняття про 

“комп’ютерна злочинність” та “комп’ютерний тероризм”, проте визначення цих 

термінів в законі немає. В законі “Про боротьбу з тероризмом” поняття 

“комп’ютерний тероризм” не висвітлюється зовсім, а те що до нього 

відноситься називається “технологічним тероризмом”. Для покращення 

нормативно-правової бази у сфері кіберзлочинності Верховною Радою України 

було та прийнято закон: “Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
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України” (реєстр. № 2163-VIII від 05.10.2017) та розглянуто законопроект “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності за 

вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з 

кібезлочинністю” (реєстр. № 2133а від 19.06.2015). 

На даний час законопроект відпрацьовуються фахівцями зацікавлених 

органів (СБУ, МВС, НБУ, МО, ДССЗЗІ та інші), якими у тому числі 

пропонуються термін “кіберзлочин” узгодити із положенням України про 

кримінальну відповідальність. Законопроект № 2133а розроблено у зв’язку з 

необхідністю підвищення ефективності заходів спрямованих на протидію 

кіберзлочинності. У ньому пропонується внести зміни до низки законодавчих 

актів, а також запропоновано внести терміни “кіберпростір” та “кібербезпека” 

до закону України “Про основи національної безпеки“. 

Також необхідно зазначити, що питання змін в законодавстві у вказаній 

сфері на даний час розглядається у більшості технологічно розвинених країнах. 

Так 6 липня 2016 р. Європейський парламент ухвалив нову “Директиву з 

питань безпеки мереж та інформації” (“Network and Information Security 

Directive”), яка встановлює єдині правила та вимоги для всіх країн ЄС у галузі 

кібербезпеки. На цей час Україна також частково виконала вимоги, та надалі 

продовжує роботу у цьому напрямку. 

Основою кіберзлочинів, згідно чинного законодавства України є 

передбачені Кримінальним кодексом України суспільно небезпечні діяння і 

закріпленні в окремому Розділі ХVI “Злочини в сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж і мереж електрозв’язку” Кримінального кодексу України. З точки зору 

кримінального права до кіберзлочинів відносяться тільки злочини, передбачені 

розділом XVI КК України, а в рамках криміналістики доцільно включити до 

даного поняття інші злочини, для скоєння яких застосовується комп’ютер та 

використовується Інтернет. Проте у розділі зовсім відсутні поняття пов’язані з 

кібербезпекою, натоміть є лише деякі поняття злочинів, які вчиняються за 
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допомогою електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих 

систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

Розділ складається з трьох статей: 

– ст. 361 “Несанкціоноване втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку”; 

– ст. 361-1 “Створення з метою використання, розповсюдження або 

збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження 

або збут”; 

– ст. 361-2 “Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з 

обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 

(комп’ютерів), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на 

носіях такої інформації”; 

– ст. 362 “Викрадання, привласнення, вимагання комп'ютерної 

інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання 

службовим становищем”; 

– ст. 363 “Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-

обчислювальних систем”; 

– ст. 363-1 “Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень 

електрозв’язку”. 

З розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану 

заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України” та 

законопроектом “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” 

одним з військових формувань, яке займається питаннями кібербезпеки є 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – 

Держспецзв’язок). 
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На Держспецзв’язок покладені такі задачі: 

– бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

кібербезпеки; 

– розробляє критерії та порядок оцінки стану кіберзахисту об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури, забезпечує її організацію та 

проведення; 

– здійснює державний контроль за станом захисту інформації, яка 

циркулює на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури; 

– створює у межах затвердженої чисельності та забезпечує 

функціонування підрозділу з питань оперативного реагування на 

кіберінциденти; 

– забезпечує функціонування системи захищеного доступу державних 

органів до Інтернету; 

– координує діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів 

України, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності з 

питань запобігання, виявлення та усунення наслідків кіберінцидентів; 

– вживає організаційно-технічних заходів із збору та обліку інформації 

про кіберінциденти і кіберзагрози, узагальнює і надає таку інформацію 

суб’єктам забезпечення кібербезпеки постійної готовності відповідно до їх 

повноважень; 

– за результатами аналізу кіберінцидентів координує діяльність 

операторів, провайдерів телекомунікацій з питань забезпечення збереження 

ними необхідних даних про відповідні кіберінциденти в інтересах суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки постійної готовності; 

– здійснює міжнародне співробітництво і взаємодіє з компетентними 

органами інших держав у рамках надання міжнародної технічної допомоги з 

питань кіберзахисту. 
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Наразі, в умовах агресії Російської Федерації, в Україні склалася 

ситуація, коли першочерговим пріоритетом забезпечення національної безпеки 

є забезпечення воєнної безпеки та оборони держави. На даний час, документом, 

який визначає конкретний зміст та практичні механізми політики держави щодо 

забезпечення воєнної безпеки є Воєнна доктрина України [7]. Хоча при цьому в 

Законі України “Про організацію оборонного планування” [71] визначена 

необхідність розробки також і Стратегії воєнної безпеки, що призначена для 

визначення напрямів запобігання та нейтралізації реальних і потенційних 

загроз національній  безпеці України у воєнній сфері. 

Воєнна доктрина України є системою поглядів на причини виникнення, 

сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи 

запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного 

конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного 

суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних 

інтересів. 

На підставі Конституції, Законів України, Стратегії національної 

безпеки України [2] та Воєнної доктрини України введена в дію Концепція 

розвитку сектору безпеки і оборони України [72], яка визначає систему 

поглядів на розвиток безпекових та оборонних спроможностей України у 

середньостроковій перспективі, сформованих на основі оцінки безпекового 

середовища та фінансово-економічних можливостей держави, здійснених у 

рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони України. 

Зміст та порядок проведення комплексного огляду сектору безпеки і 

оборони України визначено в розпорядженні Кабінету Міністрів України [67], 

де зокрема зазначено, що за результатами основного (виконавчого) етапу 

комплексного огляду розробляються проекти актів Президента України 

(Кабінету Міністрів України), а саме: 

– нова редакція Стратегії національної безпеки України; 

– Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України; 
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– Концепція реформування правоохоронних органів України; 

– нові редакції Воєнної доктрини України та Стратегічного оборонного 

бюлетеня України; 

– Державна цільова оборонна програма оптимізації та реорганізації 

Збройних Сил; 

– Державна програма розвитку оборонно-промислового комплексу 

України; 

– Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової 

техніки. 

В свою чергу, Стратегічний оборонний бюлетень [73] спрямований на 

забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини 

України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, визначає 

стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх 

досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз та викликів. 

На основі Стратегічного бюлетеня розробляються та реалізуються: 

Державна програма розвитку Збройних Сил України, державні програми 

розвитку інших складових сил оборони в частині залучення їх до виконання 

завдань оборони держави, які є підставою для розроблення відповідних планів 

утримання та розвитку складових сил оборони; державні цільові оборонні 

програми, спрямовані на створення нових та модернізацію існуючих систем, 

комплексів і зразків озброєння та військової техніки, будівництво важливих 

військових обʼєктів, розвʼязання інших проблем у сфері оборони. 

Забезпечення інформаційної безпеки в державі наразі грунтується на 

положеннях Стратегії національної безпеки України та Доктрини 

інформаційної безпеки України, схваленої в 2017 році рішенням РНБО України. 

Враховуючи зазанчене вище, слід відмітити, що економічна, науково-

технічна, інформаційна сфера, сфера державного управління, оборонно-

промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електронних 

комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають все більш уразливими 
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для розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб у кіберпросторі. 

Цьому сприяє широка, подекуди домінуюча, присутність в інформаційній 

інфраструктурі України організацій, груп, осіб, які прямо чи опосередковано 

повʼязані з РФ. 

Загрози кібербезпеці 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; 

– недостатня ефективність субʼєктів сектору безпеки і оборони України у 

протидії кіберзагрозам воєнного, кримінального, терористичного та іншого 

характеру; 

– недостатній рівень координації, взаємодії та інформаційного обміну між 

субʼєктами забезпечення кібербезпеки. 

Кіберзагрози Український державі та суспільству умовно можна 

розділити на три ключових рівні. Перший – “класичні” кіберзлочини – як 

абсолютно оригінальні, так і вже звичні для нас, для своєї реалізації вони 

потребують лише сучасних інформаційних технологій. Другий – злочини, 

характерні для геополітичної боротьби (або такі злочини на місцевому рівні, які 

мають потенціал вплинути на політичне становище держави): хактивізм, 

кібершпигунство та кібердиверсії. Третій – дії (операції) військових формувань 

у кіберпросторі. 
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Можна констатувати, що в Україні в повному обсязі присутні всі 

ключові “класичні” кіберзлочини (шахрайство, здирництво, несанкціонований 

доступ до персональної інформації користувачів та автоматизованих баз даних, 

поширення порнографії, продаж зброї чи наркотиків тощо) і щороку їх 

кількість зростає. Загалом можна констатувати, що кількість виявлених 

злочинів демонструє виразну тенденцію до зростання абсолютно за всіма 

основними статтями Карного Кодексу України, що стосуються злочинів, 

здійснюваних із використанням високих інформаційних технологій. У 

структурі злочинів переважають різноманітні випадки шахрайств, основною 

жертвою яких є банківсько-фінансовий сектор та його клієнти. 

Зростають масштаби як традиційного кардингу, так і більш складних 

кіберзлочинів. Якщо говорити про злочини, віднесені до групи геополітичних, 

чи міждержавних, механізмів боротьби (хактивізм, кібершпигунство та 

кібердиверсії), то загалом ситуація стрімко збільшується. 

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). 

Висвітлені вище події дозволяють припустити, що слід очікувати на 

збільшення кіберзагроз для Української держави. При цьому маємо 

враховувати, що на сьогодні кібербезпековий сектор держави лише частково 

готовий відповідати на масовані кібератаки, що доводить, зокрема, 

масштабність успішних DDoS-атак на урядові ресурси. Заклики окремих 

українських фахівців з інформаційної безпеки формувати свої підрозділи 

кібернетичного протистояння свідчать не стільки про рівень уваги до цієї 

проблеми, скільки про обмеженість можливостей держави. 

Зовнішні гравці активно готуються до масштабних кіберпротистоянь, 

змінюючи свої підходи до самого розуміння кіберпростору, формуючи 

відповідні нормативно-правові, організаційні елементи, вкладаючи в це значні 
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кошти. Глобальне геополітичне протистояння неодмінно спричинюватиме (і 

вже спричинює) підвищення якості наступальних кіберозброєнь, що є в 

розпорядженні всіх геополітичних суб’єктів. Ідеться не лише про США та КНР, 

які є локомотивами гонки кіберозброєнь, а й про інші потужні держави – Росію, 

Індію, країни Азії та Європейського Союзу. Україна не може просто ігнорувати 

цю нову реальність, оскільки подальші процеси інформатизації лише будуть 

підтверджувати, що від умовно небезпечних DDoS-атак супротивники України 

(а не виключено, що й сьогоднішні союзники) вже перейшли до більш 

жорстких дій – від кібершпигунства та кібердиверсій до ведення дій (операцій) 

військових формувань в кіберпросторі. 

Розглядаючи нормативно-правову базу у сфері регулювання 

кібербезпеки України, можна виділити деякі проблеми: 

– відсутність єдиного понятійного апарату та норм, щодо кваліфікації 

комп’ютерних злочинів; 

– відсутність у державі 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 

адекватних загрозам в зазначеній сфері запобіжних та правозастосовних 

заходів; 

– малорозвинена загальнодержавна система протидії кіберзлочинності; 

(хоча на даний час активізувалась робота по даному напрямку – Указом 

Президента України №242/2016 від 7 червня 2016 року було затверджено 

“Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки”, який за 

своїми функціями відповідає загальнодержавній системі протидії 

кіберзлочинності. Одним з представником Центру є Голова Держспецзв'язку). 
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Пріоритетами у вдосконаленні нормативно-правової бази сфери 

кібербезпеки є: 

– розвиток та удосконалення 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; 

– розроблення нових методів запобігання кібератакам, кіберінцидентам 

та поширенню інформації про них; 

– здійснення захисту технологічних процесів на об'єктах критичної 

інфраструктури, в яких управління або моніторинг здійснюється за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, від несанкціонованого втручання у 

їх роботу; 

– вдосконалення загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності. 

Виходячи в цього побудова національної системи кібербезпеки повинна 

складатися з двох напрямків: захист інформаційного простору України в 

комп’ютерних мережах та протидія кіберзлочинності. 

Отже, розглядаючи нормативно-правову базу у сфері регулювання 

кібербезпеки України, можна виділити деякі проблеми: 

– відсутність єдиного понятійного апарату та норм, щодо кваліфікації 

комп’ютерних злочинів; 

– відсутність у державі 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 

адекватних загрозам в зазначеній сфері запобіжних та правозастосовних 

заходів; 
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– малорозвинена загальнодержавна система протидії кіберзлочинності; 

(хоча на даний час активізувалась робота по даному напрямку – Указом 

Президента України №242/2016 від 7 червня 2016 року було затверджено 

“Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки”, який за 

своїми функціями відповідає загальнодержавній системі протидії 

кіберзлочинності. Одним з представником Центру є Голова Держспецзв’язку). 

Пріоритетами у вдосконаленні нормативно-правової бази сфери 

кібербезпеки є: 

– розвиток та удосконалення 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; 

– розроблення нових методів запобігання кібератакам, кіберінцидентам 

та поширенню інформації про них; 

– здійснення захисту технологічних процесів на об’єктах критичної 

інфраструктури, в яких управління або моніторинг здійснюється за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, від несанкціонованого втручання у 

їх роботу; 

– вдосконалення загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності. 

Виходячи в цього побудова національної системи кібербезпеки повинна 

складатися з двох напрямків: захист інформаційного простору України в 

комп’ютерних мережах та протидія кіберзлочинності. 

Отже, кіберпростір на сьогоднішній день відіграє велику роль у 

забезпеченні інформаційної безпеки людини, суспільства, держави. За останній 

час Україна зробила прогресивні кроки у створенні ефективної національної 

системи кібербезпеки. Чітке окреслення термінів дало змогу вдосконалити 

нормативно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів, органів 

виконавчої влади та військових формувань. Але цього виявляється не достатньо 

для повного подолання кіберзлочинності в нашій країні. В країні потрібно 
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підвищити обізнаність населення щодо кіберзагроз, збільшити кількість 

кваліфікованих спеціалістів у цій сфері. Правове реагування на проблеми 

посилення комп'ютерної злочинності є надзвичайно важливим. І тому, 

представляється досить важливим розширити правову і законодавчу базу у 

сфері боротьби з комп’ютерними злочинами, а саме прискорити прийняття 

вказаних законопроектів з обов’язковим врахуванням пропозицій державних 

органів, що в подальшому будуть застосовувати таку нормативно базу та 

постійно удосконалювати національне законодавство з метою успішної 

співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями. 

 

2.3. Розробка та запровадження механізмів національної системи 

кібербезпеки в умовах гібридної війни 

 
В умовах протистояння провідних країн світу у кіберпросторі, створення 

умов для безпечного функціонування кіберпростору України, його 

використання в інтересах особи, суспільства і держави, протидія випадкам 

кіберзлочинності є першочерговим заходом, на етапі створення національної 

системи кібербезпеки як складової системи забезпечення національної безпеки 

України. Для забезпечення кібербезпеки України, держава у партнерстві із 

суспільством та приватним сектором, а також громадянами, має підвищити 

ефективність державного управління у цій сфері, здійснити впорядкування 

нормативно-правового поля та забезпечити розвиток інфраструктури 

кібербезпеки. 

В роботі автором запропонована організаційний механізм 

інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни (рис. 2.1), розроблена з урахуванням досвіду країн 

Європейського Союзу та НАТО [75]. Основні елементи запропонованої моделі 

були враховані під час розробки Стратегії кібербезпеки України. 
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Рис. 2.1. Організаційний механізм інституціонального забезпечення системи кібернетичної безпеки України в 

умовах гібридної війни 
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Національна система кібербезпеки (НСКБ) – має об’єднати 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 кіберпростору, для своєчасного запобігання 

кіберзагрозам, забезпечення належного рівня обороноздатності та безпеки 

держави в кіберпросторі, оперативного виявлення, запобігання, протидії та 

розслідуваня злочинних проявів, заснованих на використанні інформаційних 

та інформаційно-комунікаційних технологій. 

НСКБ 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 проводять діяльність у сфері електронних 

комунікацій, захисту інформації та/або є власниками (розпорядниками) 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

В рамках НСКБ пропонується передбачити такі функціональні 

елементи: 

– система моніторингу та реагування на кіберзагрози (моніторингу та 

оцінки загроз, реагування розслідування тощо) під час виявлення кібератак та 

кіберінцидентів на об’єктах інформаційної інфраструктури (передбачає 

швидку ідентифікацію зловмисників, вжиття заходів із локалізації шкоди, 

викликаної їх діями, та проведення розслідування кіберзлочинів); 

– система кібербезпеки у воєнній сфері та сфері оборони; 
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– система кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. 

При формуванні вітчизняної моделі побудови НСКБ слід врахувати 

такі особливості: 

– на сьогодні державні органи в секторах, які в європейських країнах 

належать до критичної інфраструктури, задіяні переважно для регулювання 

економічних і майнових питань, у той час як невизначеними залишаються 

структури, які мають відповідати власне за питання кібербезпеки; 

– забезпечення кібербезпеки у приватному секторі здійснюється на 

власний розсуд власника тієї чи іншої системи; 

– відсутність єдиного координаційного центру з питань забезпечення 

кібербезпеки суттєво ускладнює, уповільнює, а у деяких випадках й 

унеможливлює взаємодію органів державного управління та вжиття 

необхідних заходів з реагування на кібернетичні злочини та інциденти 

кібербезпеки, які відрізняються високим ступенем латентності; 

– важливими показниками ефективності НСКБ є: оперативність 

оцінки ситуації, термін прийняття відповідних рішень, час реагування, 

достатність вжитих заходів; 

– кібермогутність держави базується на сукупності змістовних 

чинників, до яких належать [74]: інноваційний потенціал країни та її 

здатність самостійно створювати новітні технології; ступінь розвитку ІТ-

компаній, а де-факто – наявність національних ІТ-ТНК; ступінь розвитку 

внутрішнього ринку (передусім відповідної вимогам сучасності ІТ-

інфраструктури); гуманітарний показник впливу культури країни на 

загальний контент мережі; військовий потенціал держави (передусім 

можливість здійснювати кібератаки та захищатися від них); 

зовнішньополітична компонента (включно з можливостями впливу на 

міжнародні структури, задіяні в управлінні Інтернетом). 
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Для створення дієвої вертикалі органів державного управління у сфері 

кібербезпеки організаційно до НСКБ пропонується включити такі структурні 

елементи: 

1) Орган стратегічного управління сферою кібербезпеки 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 

кібербезпеку України. 

2) Орган оперативного управління сферою кібербезпеки України – 

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України (як 

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сфері 

кібербезпеки); 

3) Суб’єкти забезпечення кібербезпеки – 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 кіберпростору. Основу 

національної системи кібербезпеки становитимуть Міністерство оборони 

України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Служба безпеки України, Національна поліція України, 

Національний банк України, розвідувальні органи, на які мають бути 

покладені в установленому порядку такі основні завдання: 

1) на Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил 

України відповідно до компетенції – здійснення заходів з підготовки держави 

до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кібероборони); здійснення 

військової співпраці з НАТО, пов’язаної з безпекою кіберпростору та 
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сумісним захистом від кіберзагроз; забезпечення у взаємодії з Державною 

службою спеціального зв’язку та захисту інформації України і Службою 

безпеки України кіберзахисту власної інформаційної інфраструктури; 

2) на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України - формування та реалізація державної політики щодо захисту у 

кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо 

захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державний контроль у цих сферах; координація діяльності 

інших суб’єктів кібербезпеки щодо кіберзахисту; здійснення організаційно-

технічних заходів із запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти 

і кібератаки та усунення їх наслідків, інформування про кіберзагрози та 

відповідні методи захисту від них; забезпечення функціонування державного 

центру кіберзахисту; проведення аудиту захищеності об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури на вразливість; 

3) на Службу безпеки України – попередження, виявлення, 

припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, які 

вчиняються у кіберпросторі; здійснення контррозвідувальних та оперативно-

розшукових заходів, спрямованих на боротьбу з кібертероризмом та 

кібершпигунством, а також щодо готовності об’єктів критичної 

інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів; протидія 

кіберзлочинності, можливі наслідки якої безпосередньо створюють загрозу 

життєво важливим інтересам України; розслідування кіберінцидентів та 

кібератак щодо державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, 

вимога щодо захисту якої встановлена законом, критичної інформаційної 

інфраструктури; забезпечення реагування на комп’ютерні інциденти у сфері 

державної безпеки; 

4) на Національну поліцію України – забезпечення захисту прав і 

свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від 

злочинних посягань у кіберпросторі; запобігання, виявлення, припинення та 
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розкриття кіберзлочинів; підвищення поінформованості громадян про 

безпеку в кіберпросторі; 

5) на Національний банк України – формування вимог щодо 

кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури у банківській сфері; 

6) на розвідувальні органи України – здійснення розвідувальної 

діяльності щодо загроз національній безпеці України у кіберпросторі, інших 

подій і обставин, що стосуються сфери кібербезпеки. 

Зі складу зазначених суб’єктів доцільно виділити суб’єкти 

забезпечення кібербезпеки постійної готовності – органи державної влади, 

сили та засоби яких спеціально виділені для перебування у постійній 

готовності до реагування на кіберзагрози та оперативного вирішення завдань 

забезпечення кібербезпеки. 

До складу суб’єктів забезпечення кібербезпеки постійної готовності 

доцільно віднести: 

– РНБО України; 

– Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО 

України; 

– Національну поліцію України; 

– Службу безпеки України; 

– Міністерство оборони України; 

– Генеральний штаб Збройних Сил України; 

– Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України; 

– Головну професійну асоціацію (організацію) у сфері кібербезпеки 

приватного сектору держави. 

До основних підрозділів суб’єктів забезпечення кібербезпеки 

постійної готовності слід віднести: 

– Центр за напрямком боротьби з кіберзлочинністю у складі 

Національної поліції України; 
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– Центр за напрямком боротьби з кібертероризмом у складі Служби 

безпеки України; 

– Центр за напрямком забезпечення захисту інформації та 

кібербезпеки у складі Збройних Сил України; 

– Центр за напрямком реагування на комп’ютерні надзвичайні події    

(CERT-UA) у складі Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України; 

– Недержавний центр за напрямком забезпечення кіберзахисту у 

складі Головної професійної асоціації (організації) у сфері кібербезпеки 

приватного сектору держави. 

У центральних органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування доцільно створити відділи за напрямом забезпечення 

кіберзахисту інформаційної інфраструктури. 

У складі підприємств, установ або організацій будь-яких форм 

власності, діяльність яких пов’язана із забезпеченням функціонування 

критичної інформаційної інфраструктури держави, доцільно створити 

відповідні відділи (відділення) за напрямком забезпечення кіберзахисту. 

Об’єкти кіберзахисту. 

До складу об’єктів кіберзахисту належать об’єкти інформаційної 

інфраструктури, інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-

телекомунікаційні системи, в яких здійснюється обробка державних 

інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо кіберзахисту якої 

встановлена законом або власником системи. 

За узгодженими з усіма суб’єктами кібербезпеки держави критеріями, 

зі складу об’єктів кіберзахисту доцільно виділити об’єкти критичної 

інформаційної інфраструктури (об’єкти, що потребують першочергового 

захисту від кібератак). 

Мають бути створені умови для залучення підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність у сфері 
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електронних комунікацій, захисту інформації та/або є власниками 

(розпорядниками) об’єктів критичної інфраструктури, до забезпечення 

кібербезпеки України. Зокрема, мають бути врегульовані питання щодо 

обовʼязковості вжиття ними заходів із забезпечення захисту інформації та 

кіберзахисту відповідно до вимог законодавства, а також щодо сприяння 

ними державним органам у виконанні завдань із забезпечення кібербезпеки 

та кіберзахисту. 

Держава повинна сприяти залученню наукових установ, навчальних 

закладів, організацій, громадських об’єднань і громадян до розробки та 

реалізації заходів із кібербезпеки і кіберзахисту. 

Таким чином, для України актуальною є ціла низка проблемних 

питань створення та розбудови системи кібербезпеки, розв’язання яких 

потребуватиме часу та певних зусиль як з боку держави, так і 

бізнесу/науково-дослідних установ. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. 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, 
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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. 

2. 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  

3. 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 
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«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. 

4. 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 зовнішньополітичних, воєнних та макроекономічних 

чинників, але й технологічного прогресу, трудових, міграційних та 
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культурних взаємовідносин, об’єктивного аналізу спроможностей держави, 

політичного поля, електоральних уподобань та настроїв. 

Основні ідеї автора, викладені в межах першого розділу 

дисертаційного дослідження висвітлено у працях [2-3; 7-9; 10-12]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

 

3.1. Обгрунтування цілей та завдань воєнної політики України у 

кібернетичному просторі 

 
Для подальшої роботи, в умовах відсутності єдиного підходу до 

понятійного апарату у сфері кібербезпеки, пропонується користуватися 

розробленою автором термінологією, а саме: 

– воєнна політика України у кіберпросторі – діяльність суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки, пов’язана із запобіганням воєнним 

кіберконфліктам 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, правоохоронних органів спеціального призначення до 

кібероборони держави; 

– 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; 

– кібервійна – протистояння держав (регіонів) у кіберпросторі із 

застосуванням воєнної сили, яке має на меті досягнення воєнно-політичних 

цілей, що зачіпають інтереси цих держав (регіонів); 

– збройний кіберконфлікт – зіткнення між державами у кіберпросторі 

із застосуванням кіберзброї (міжнародний збройний кіберконфлікт) або між 

ворогуючими сторонами в межах національного сегменту кіберпростору 
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однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний 

кіберконфлікт); 

– кібероборона – сукупність політичних, економічних, соціальних, 

воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, 

організаційних та інших заходів, спрямованих на захист суверенітету та 

забезпечення обороноздатності держави в кіберпросторі; 

– сили кібероборони – Збройні Сили України, Державна служба 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші утворені відповідно 

до законів України військові формування, а також правоохоронні та 

розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з 

кібероборони держави; 

– спроможності сил кібероборони – здатність досягти необхідного 

результату під час виконання завдань з питань кібероборони у певних умовах 

відповідно до визначених сценаріїв дій та з використанням наявних ресурсів; 

Удосконалення державної політики кібербезпеки у воєнній сфері 

пропонується здійснити шляхом поступового розгляду факторів, які 

безпосередньо впливають на стан кібербезпеки в умовах гібридної війни [76]. 

Головними тенденціями, що впливають на воєнно-політичну 

обстановку у кіберпросторі довкола України, є: 

– поширення практики проведення воєнних і спеціальних 

кібернетичних операцій та дій провокаційного характеру для створення 

конфліктних ситуацій у кіберпросторі; 

– інтенсивна модернізація збройних сил сусідніми державами, 

активізація розробок кіберозброєння та військових засобів програмно-

математичного впливу нового покоління з принципово новими 

можливостями ураження і управління; 

– активне нав’язування в кіберпросторі дестабілізуючої зовнішньої 

політики Російської Федерації щодо сусідніх держав, а також щодо 

міжнародних організацій, включаючи НАТО та ЄС; 
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– модернізація та вдосконалення спеціальними службами іноземних 

держав систем і комплексів технічної розвідки, нарощування їх можливостей, 

спроби несанкціонованого доступу до об’єктів інформаційної 

інфраструктури України, реалізація кібератак, впровадження програмних 

закладних пристроїв та розповсюдження спеціально створеного шкідливого 

програмного забезпечення; 

– кібервійна Російської Федерації проти України. 

Актуальними воєнними загрозами у кіберпросторі для України є: 

– кіберагресія у національному сегменті кіберпростору України, 

нарощування у кіберпросторі військової кіберпотужності Російської 

Федерації; 

– мілітаризація Російською Федерацією кіберпростору шляхом 

формування та застосування нових військових з’єднань і частин, 

призначених для ведення бойових дій та операцій у кіберпросторі; 

– активізація спеціальними службами Російської Федерації 

розвідувально-підривної діяльності в національному сегменті кіберпростору 

Україні з метою дестабілізації внутрішньої соціально-політичної обстановки 

в Україні, а також з метою підтримки не передбачених законом збройних 

формувань у східних регіонах України і створення умов для розширення 

масштабів кіберагресії; 

– діяльність у національному сегменті кіберпростору України не 

передбачених законом кіберформувань, спрямована на дестабілізацію 

внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, залякування населення, 

позбавлення його волі до опору, порушення функціонування органів 

державної влади, місцевого самоврядування, важливих об’єктів 

промисловості та інформаційної інфраструктури. 

Загрози воєнній безпеці України у кіберпросторі можуть бути 

реалізовані за такими сценаріями: 
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– повномасштабна кіберагресія Російської Федерації проти України з 

рішучими воєнно-політичними цілями; 

– окрема спеціальна кібернетична операція Російської Федерації 

проти України із застосуванням військових підрозділів та/або частин, 

кібернетичних атак та ударів, інформаційних, інформаційно-психологічних 

операцій (дій) у кіберпросторі в сукупності з використанням невоєнних 

заходів кібернетичного впливу; 

– збройний кіберконфлікт всередині держави, інспірований 

Російською Федерацією з намаганням вплинути на відокремлення від 

України адміністративно-територіальні одиниці у східних та південних 

регіонах України, за участю не передбачених законом кіберформувань, 

кібертерористичних угруповань у взаємодії з політичними, неурядовими, 

етнічними, релігійними або іншими організаціями. 

Загрози воєнній безпеці України у кіберпросторі у разі їх реалізації 

можуть сприяти зміні конституційного ладу України, подальшої окупації 

України або її окремих територій, встановлення прямого або 

опосередкованого контролю над Україною та втрати нею державного 

суверенітету і територіальної цілісності. 

На спроможності України щодо адекватного реагування на виклики та 

ризики воєнній безпеці у кіберпросторі негативно впливають такі внутрішні 

економічні та соціально-політичні фактори: 

– розбалансованість і незавершеність системних реформ у сфері 

національної безпеки і оборони, недостатність ресурсного забезпечення сил 

кібероборони та неефективне використання наявних ресурсів; 

– недостатній рівень готовності Збройних Сил України, Державної 

служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення до ведення сучасної 

кібернетичної боротьби; 
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– низька ефективність державних органів, що провадять 

розвідувальну і контррозвідувальну діяльність у кіберпросторі; 

– недостатній рівень координації і узгодженості дій органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, низький рівень підготовки їх 

спеціалістів з питань кібербезпеки і кібероборони; 

– недостатні та непрофесійні зусилля органів державної влади 

України у сфері протидії у кіберпросторі пропаганді та інформаційно-

психологічним операціям Російської Федерації. 

Цілі та основні завдання воєнної політики України у кіберпросторі. 

Україна прагне підтримувати дружні відносини з усіма державами 

світу на основі міжнародних договорів у сфері кібероборони (кібербезпеки), 

укладених на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні справи, 

взаємоповаги до кібернетичного суверенітету. 

Головною метою воєнної політики України в кіберпросторі є 

забезпечення кібербезпеки сектору безпеки і оборони. 

Основними цілями воєнної політики України у кіберпросторі є: 

– відбиття у кіберпросторі агресії Російської Федерації проти України; 

– забезпечення обороноздатності України у кіберпросторі на рівні, 

достатньому для запобігання виникненню воєнного кіберконфлікту, а у разі 

воєнного кіберконфлікту – для його локалізації і нейтралізації; 

– участь України у реалізації спільної політики безпеки і оборони 

кіберпростору Європейського Союзу; 

– удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору 

України, яка б відповідала критеріям членства України в ЄС і НАТО та 

гарантувала надійний захист держави від зовнішніх та внутрішніх 

кіберзагроз [77]. 

Виходячи із засад внутрішньої і зовнішньої політики, з урахуванням 

характеру актуальних кіберзагроз національній безпеці, основними 
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завданнями воєнної політики України у кіберпросторі у найближчий час і в 

середньостроковій перспективі є: 

– постійне, комплексне та цілеспрямоване вжиття заходів  по 

забезпеченню воєнної політики держави у кіберпросторі як в мирний час, так 

і в особливий період; 

– створення єдиної системи кібероборони з відповідною 

інфраструктурою отримання та обробки даних в режимі часу, наближеного 

до реального; 

– створення національної системи кібербезпеки України,  інтеграція 

спроможностей її складових для своєчасного і ефективного реагування на 

наявні та потенційні кіберзагрози сектору безпеки держави; 

– удосконалення системи забезпечення воєнної безпеки кіберпростору 

держави, інтеграція спроможностей її складових для своєчасного і 

ефективного реагування на наявні та потенційні кіберзагрози сектору 

оборони держави; 

– забезпечення підвищення спроможностей сил кібероборони, 

необхідних для досягнення цілей воєнної політики України у кіберпросторі; 

– блокування в кіберпросторі діяльності незаконних військових 

формувань, спрямованих на порушення обороноздатності України; 

– координація військовим командуванням діяльності добровольчих 

кіберформувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

інформаційного або кібернетичного захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України; 

– реформування Збройних Сил України з метою досягнення 

оперативної і технічної сумісності підрозділів кібербезпеки зі збройними 

силами держав - членів НАТО; 

– підвищення спроможностей вітчизняного оборонно-промислового 

комплексу за рахунок впровадження новітніх захищених інформаційно-

комунікаційних та кібернетичних технологій, створення максимально 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

163 

можливих замкнених циклів розроблення і виробництва найважливіших 

програмно-математичних зразків кіберозброєння, засобів кібербезпеки та 

кіберзахисту, використання можливостей військово-технічного 

співробітництва з державами - стратегічними партнерами України; 

– удосконалення воєнної політики України у кіберпросторі за 

напрямком кібероброни; 

– попередження та ефективна протидія кібернетичним впливам 

іноземних держав, спрямованим на підрив обороноздатності, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності України, дестабілізацію внутрішньої 

соціально-політичної обстановки, провокування міжетнічних та 

міжконфесійних конфліктів в Україні; 

– забезпечення підвищення рівня соціальних гарантій 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, задіяних у 

забезпеченні воєнної безпеки кіберпростору України; 

– залучення наукового та науково-технічного потенціалу країни до 

розробки сучасних захищених інформаційно-комунікаційних та 

кібернетичних технологій, апаратного (мікропроцесорного) та програмного 

забезпечення засобів кібербезпеки та кібероборони; 

– нарощення можливостей державно-приватної взаємодії у сфері 

кібербезпеки та кібероборони, в тому числі із залученням волонтерської 

допомоги; 

– підвищення рівня координованості складових сектору безпеки і 

оборони та вдосконалення механізмів їх консолідованого розвитку та 

посилення відповідних оперативних спроможностей для забезпечення 

воєнної безпеки кіберпростору України; 

– підвищення ролі та авторитету України в глобальному 

кіберпросторі. 

Визначені цілі та завдання воєнної політики України у кіберпросторі 

відповідають сучасному стану і середньостроковому прогнозу воєнно-
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політичної обстановки та можуть уточнюватися з урахуванням змін 

безпекового середовища, умов соціально-економічного розвитку України, 

спроможностей сил кібероборони. 

Воєнна організація держави підтримуватиме такий рівень 

обороноздатності держави у кіберпросторі, який одночасно з повним 

використанням можливостей щодо мирного врегулювання міждержавних 

конфліктів в кіберпросторі відповідатиме рівню воєнних кіберзагроз та 

водночас забезпечуватиме воєнно-стратегічний паритет в національному 

сегменті кіберпростору. 

Підготовка кібероборони України за змістом, спрямованістю і 

масштабом здійснюється відповідно до Закону України “Про оборону 

України”. Підготовка сил кібероборони України орієнтується на ведення 

ними як оборонних, так і контрнаступальних та наступальних дій у 

кіберпросторі. Згідно з цим розробляються програми та плани бойової і 

оперативної підготовки, бойові статути і настанови Збройних Сил України. 

Головним принципом застосування сил кібероборони у воєнному 

конфлікті в кіберпросторі є активна оборона метою ведення якої є  –  

завдання противнику поразки та примушення його до припинення воєнних 

(бойових) дій. Особлива увага приділяється активній кіберобороні найбільш 

важливих стратегічних загальнодержавних автоматизованих систем 

управління, урядових мереж, систем зв’язку і управління зброєю, 

інформаційно-телекомунікаційних мереж і систем органів військового 

управління. 

Під час застосування Збройних Сил України для виконання завдань за 

призначенням, основним завданням кібероборони є підтримка виконання 

військовими формуваннями поставлених завдань. Основою сил кібероборони 

є підрозділи Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, а також правоохоронних органів 

спеціального призначення. 
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Ураховуючи наявність на території України критичної інформаційної 

інфраструктури, ураження якої через використання кіберпростору може 

призвести до виникнення надзвичайних ситуацій та катастроф, а також певну 

ймовірність застосування з боку противника кібернетичної зброї, сили 

безпеки і оборони готуються до дій в умовах масованого впливу 

кібернетичних атак та ударів на об’єкти як цивільної так і військової 

критичної інформаційної інфраструктури. 

Україна не виключає можливості застосування воєнної сили в 

кіберпросторі також для локалізації та ліквідації внутрішнього збройного 

кіберконфлікту. Для ліквідації в кіберпросторі внутрішнього збройного 

кіберконфлікту Україна залучає Збройні Сили України, Державну службу 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державну спеціальну 

службу транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові 

формування, а також правоохоронні органи спеціального призначення згідно 

з Конституцією і законами України. 

Окремим напрямом діяльності сил кібероборони є участь у підготовці 

національних (спеціальних) контингентів для забезпечення участі України в 

організаціях і заходах, пов’язаних з міжнародною колективною безпекою та 

міжнародним військовим співробітництвом. 

Україна вважатиме своїм воєнним противником в кіберпросторі іншу 

державу (коаліцію держав), дії якої (яких) кваліфікуються законами України 

або міжнародно-правовими актами як агресія у кіберпросторі. На сьогодні 

воєнним противником в кіберпросторі Україна вважає Російську Федерацію. 

Потенційним воєнним противником в кіберпросторі Україна 

визнаватиме державу (коаліцію держав), дії або наміри якої (яких) матимуть 

ознаки загрози застосування в кіберпросторі воєнної сили проти України. 

В умовах, що склалися через агресивні дії Російської Федерації в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та інспірування і 

підтримку нею сепаратистського руху у східних регіонах України, підготовка 
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держави до кібероборони здійснюється одночасно з веденням бойових дій в 

кіберпросторі проти не передбачених законом кіберформувань. У ході 

відбиття агресії продовжується нарощування кібероборонних можливостей 

держави шляхом переведення національної системи зв’язку, стратегічних 

загальнодержавних автоматизованих систем управління, урядових мереж, 

систем зв’язку і управління зброєю, інформаційно-телекомунікаційних 

мереж і систем органів військового управління на функціонування в умовах 

особливого періоду, мобілізація додаткових ресурсів для організації бойових 

дій (операцій) у кіберпросторі. 

Україна залишає за собою право на використання з метою відбиття 

агресії у кіберпросторі всіх можливих форм, способів та наявних засобів 

кібернетичної боротьби, а також завдання кібернетичних атак та ударів 

противнику на його території з дотриманням принципів і норм міжнародного 

права. 

Як основу кризового реагування на воєнні загрози та недопущення 

ескалації воєнних конфліктів в кіберпросторі, Україна розглядає такі основні 

заходи і дії: 

– взаємоузгоджене використання політико-дипломатичних, 

інформаційних та силових інструментів держави для протидії в кіберпросторі 

деструктивному тиску агресора на Україну та примушення його до 

дотримання норм міжнародного права та власних зобов’язань; 

– посилення розвідувальної діяльності в інтересах підготовки та 

проведення Україною воєнних кібернетичних дій та операцій у 

кіберпросторі; 

– підвищення ефективності кібернетичних заходів впливу на 

підтримку  проведення антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях і на тимчасово окупованій території та зосередження 

сил і засобів для організації ефективної протидії проведенню ворожих 

кібернетичних дій та операцій проти України; 
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– своєчасне повне або часткове 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 при виникненні кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України; 

– здійснення заходів щодо кібернетичного захисту критичної 

інформаційної інфраструктури; 

– локалізація та нейтралізація воєнного кіберконфлікту з метою 

недопущення його ескалації; 

– координація відповідно до законодавства діяльності всіх органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і громадян в інтересах 

ліквідації воєнного конфлікту і відсічі агресії в кіберпросторі; 

– переведення національної системи зв’язку, загальнодержавних 

автоматизованих систем управління, урядових мереж, систем зв’язку і 

управління зброєю, інформаційно-телекомунікаційних мереж і систем 

органів військового управління на функціонування в умовах особливого 

періоду, мобілізація додаткових ресурсів для організації бойових дій 

(операцій) у кіберпросторі. 

Основу матеріально-технічної бази системи кібероборони України 

становитиме Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО 

України, до складу якого входять головний центр захисту інформації та 

кібернетичної безпеки Збройних Сил України, CERT-UA Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, центр протидії 

кібертероризму Служби безпеки України, центр протидії кіберзлочинності 

Міністерства внутрішніх справ України та підрозділи розвідувальних органів 

України. 

Складовими матеріально-технічної бази системи кібероборони 

України є мережа відомчих центрів у сфері кібербезпеки суб’єктів 
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забезпечення кібербезпеки постійної готовності та аналогічних центрів 

органів державної влади та приватного сектору, які будуть реформовані з 

метою досягнення більш високого рівня взаємодії у сфері кібероборони. 

Загальна чисельність сил кібероборони та загальна кількість 

традиційних кіберозброєнь в умовах мирного часу повинна бути нарощена. 

Основні зусилля планується зосередити на підвищенні рівня бойової та 

оперативної  підготовки підрозділів кібербезпеки для ведення дій (операцій) 

у кіберпросторі з одночасним радикальним оновленням якісних 

характеристик кіберозброєння і програмного забезпечення кібероборони та 

кібербезпеки, у тому числі прийняття на озброєння принципово нових 

зразків, розроблених на основі сучасних технологій. 

Передбачається розширення можливостей головного центру захисту 

інформації та кібербезпеки Збройних Сил України для забезпечення 

координації і контролю діяльності органів виконавчої влади, правоохоронних 

органів та військових формувань у сфері національної кібероборони у 

мирний час, в особливий період, в умовах воєнного, надзвичайного стану і 

при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 

України. 

Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при 

Президентові України забезпечуватиме координацію діяльності 

розвідувальних органів України за напрямом кіберрозвідки. 

З метою досягнення у кіберпросторі воєнно-технічної переваги над 

воєнним противником мають бути посилені заходи з реалізації воєнної 

політики України у кіберпросторі тимчасово окупованих противником 

територій. 

Шляхи досягнення цілей воєнної політики України у кіберпросторі. 

Визначальним фактором зміцнення воєнної кібербезпеки України є 

нарощування спроможностей сил кібероборони. Нарощування 

спроможностей підрозділів кібербезпеки Збройних Сил України, Державної 
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служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних 

органів спеціального призначення здійснюється з метою створення 

ефективних, мобільних, оснащених сучасним кіберозброєнням, програмним 

та апаратним забезпеченням сил кібероборони, здатних гарантовано 

забезпечити кібероборону держави. 

Формування національних оборонних спроможностей у кіберпросторі 

буде здійснюватися шляхом: 

– удосконалення законодавства з питань кібероборони України, 

належного унормування діяльності у воєнній сфері та адаптації базових 

законодавчих, концептуальних і програмних документів з питань 

кібероборони до сучасних реалій; 

– покращення взаємодії і координації дій органів державної влади і 

складових сектору безпеки і оборони з урахуванням особливостей сучасної  

боротьби у кіберпросторі, у ході якої широко використовуються не лише 

традиційні військові операції (дії), але й різноманітні невоєнні сили та 

засоби; 

– створення та впровадження єдиної стратегії кібероборони суб’єктів 

сектору безпеки та оборони, визначення єдиного органу для координації та 

контролю її реалізації; 

– удосконалення системи кризового планування та управління у сфері 

кібероборони, впровадження стандартів управління військами, прийнятих у 

державах-членах НАТО; 

– удосконалення засад застосування та підготовки сил кібероборони 

до дій в умовах сучасної кібервійни; 

– розвитку в рамках створення перспективної системи управління 

сектором безпеки і оборони системи управління кіберобороною України для 

забезпечення надійного управління військами (силами) кібероборони в 
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особливий період без перебудови та проведення масштабних організаційних 

заходів; 

– упереджувального забезпечення високого рівня бойової підготовки 

особового складу та бойового злагодження військових підрозділів 

кібербезпеки із наступним виконанням ними реальних бойових завдань у 

кіберпросторі; 

– пріоритетного розвитку центрів кібербезпеки Збройних Сил України 

відповідно до стандартів НАТО; 

– упровадження прийнятих у НАТО стандартів бюджетного 

планування з метою забезпечення у повному обсязі ключових 

спроможностей сил кібероборони; 

– створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для 

сил кібероборони з урахуванням досвіду держав - членів НАТО, цивільного 

сектору і бізнесу; 

– реформування системи військової освіти і підготовки кадрів у сфері 

кібербезпеки, підвищення престижу військової служби, поліпшення 

фінансового і соціального забезпечення задійяних у сфері кібероборони 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів; 

– створення бойового потенціалу кібероборони, проведення 

модернізації, створення нових систем і уніфікації зразків кіберозброєння, 

програмного та апаратного забезпечення кібербезпеки; 

– ефективного використання двостороннього та багатостороннього 

співробітництва з партнерами та союзниками у військовій сфері, у тому числі 

шляхом отримання військової допомоги від них; 

– розроблення комплексного нормативного документа щодо 

проведення кібернетичних дій та операцій, передбачивши узгодження 

понятійного апарату, визначення профільних структурних підрозділів 

державних органів та їх завдань і повноважень у мирний час, в особливий 
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період, в умовах воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України. 

Чисельність і структура сил кібероборони та їх складових 

визначатиметься з урахуванням стану безпекового середовища у 

кіберпросторі та потреб кібероборони України, необхідності відсічі 

кіберагресії Російської Федерації і запобігання очікуваним конфліктам у 

кіберпросторі, а також фінансово-економічних можливостей держави. Сили 

кібероборони намагатимуться забезпечити спроможності, які передусім 

визначають їх здатність до захисту України у кіберпросторі та відбиття 

кіберагресії. 

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сектору 

безпеки і оборони дотримуватимуться прийнятих у державах-членах ЄС і 

НАТО стандартів щодо діяльності і розподілу функцій та основних завдань у 

кіберпросторі [78]. 

Головна роль у забезпеченні воєнної безпеки України у кіберпросторі 

належить Збройним Силам України. 

У розв’язанні завдань із забезпечення воєнної безпеки України у 

кіберпросторі, підготовки її до кібероборони, інші складові сектору безпеки і 

оборони з урахуванням компетенції, визначеної законом, відіграватимуть 

таку роль: 

1) Міністерство закордонних справ України - забезпечення 

дипломатичними засобами розвитку складових кібероборони у відповідності 

до досвіду держав-членів ЄС та НАТО, дипломатичне супроводження 

процесу вирішення завдань щодо забезпечення кібероборони та захисту 

національних інтересів у кіберпросторі; 

2) Служба безпеки України – протидія кібертероризму та 

кіберзагрозам у сфері державної безпеки, здійснення контррозвідувального 

забезпечення суб’єктів кібербезпеки України; 
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3) Служба зовнішньої розвідки України – добування в кіберпросторі 

розвідувальної інформації, участь у боротьбі з кібертероризмом, 

міжнародною організованою кіберзлочинністю, незаконною торгівлею 

кіберзброєю і технологіями її виготовлення; 

4) Національна поліція України – протидія кіберзлочинності та 

боротьба з іншими правопорушеннями, які вчиняються з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем та їх ресурсів; 

5) Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України – забезпечення кіберзахисту органів державної влади, урядового 

зв’язку та державних об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, 

забезпечує функціонування системи захищеного доступу державних органів 

до Інтернету; 

6) На оборонно-промисловий комплекс покладаються завдання із 

забезпечення створення і модернізації кіберозброєння, програмного та 

апаратного забезпечення кібербезпеки та кібероборони для задоволення 

потреб безпеки і оборони відповідно до цілей, пріоритетів і завдань воєнної 

політики держави у кіберпросторі; 

7) Збройні Сили України взаємодіятимуть з іншими складовими 

сектору безпеки і оборони у виконанні визначених для них завдань з 

кібероборони та уникатимуть дублювання функцій і завдань своїх 

структурних підрозділів з функціями і завданнями підрозділів інших 

складових сил безпеки і оборони. Збройні Сили України залучатимуться до 

здійснення активних заходів з кібероборони національного кіберпростору 

України, забезпечення кібербезпеки військових формувань, надання 

військової допомоги іншим країнам, а також братимуть участь у 

міжнародному співробітництві у сфері кібероборони, спільних кібернетичних 

операціях з НАТО. 

Для розв’язання завдань із забезпечення воєнної безпеки України у 

кіберпросторі сили оборони та їх складові будуть взаємодіяти та 
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координувати діяльність між собою та з іншими складовими сектору безпеки 

і оборони, державними органами, органами місцевого самоврядування, 

неурядовими організаціями та об’єднаннями, зокрема волонтерськими, 

установами і підприємствами, у тому числі оборонно-промислового 

комплексу, громадянами, відповідними суб’єктами інших держав. 

Зовнішні гарантії кібербезпеки України створюватимуться шляхом 

формування мережі союзництва як з окремими державами та регіональними 

організаціями (шляхом укладення угод про спільну кібероборону або 

військову допомогу), так і з міжнародними безпековими організаціями 

(шляхом участі у застосуванні механізмів колективної безпеки 

кіберпростору). 

Водночас у середньостроковій перспективі Україна 

використовуватиме насамперед власні можливості та залишає за собою право 

обирати спосіб гарантування державного кібернетичного суверенітету. 

З відмовою від політики позаблоковості Україна вибудовує нові 

підходи до забезпечення національної кібероборони, надаватиме пріоритет 

участі в удосконаленні та розвитку євроатлантичної та європейської систем 

колективної безпеки кіберпростору. Для цього Україна буде інтегруватися до 

європейського кіберпростору з метою набуття членства в ЄС, а також 

поглиблювати співпрацю з НАТО у сфері кібероборони для досягнення за 

цим напрямом критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації. 

Пріоритетним завданням поглиблення співпраці з НАТО у сфері 

кібероборони є досягнення до 2020 року повної сумісності підрозділів 

кібербезпеки ЗС України з відповідними силами держав-членів НАТО. 

 

3.2. Розробка пропозицій до проекту Стратегії кібероборони 

України 
 

На основі одержаних результатів, з урахуванням наявності в Стратегії 

кібербезпеки України [68] вимог щодо необхідності забезпечення 
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кібероборони в умовах відсутності розкриття як змісту терміну 

“кібероборона”, так і порядку її забезпечення, автором пропонується 

розробити модель кібероборони та надати пропозиції до проекту Стратегії 

кібероборони. 

З цією метою пропонується продовжити розробку понятійного 

апарату у сфері кібербезпеки та використовувати такі терміни: 

– актив – об’єкти, які в рамках кібернетичного простору важливі для 

людини і громадянина, установ, організацій, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, суспільства і держави; 

– актив: 1) інформація; 2) властивості інформації; 3) програмне 

забезпечення; 4) технологічні процеси; 5) мережеві сервіси; 6) послуги 

мережі; 7) апаратні мережеві засоби; 8) нематеріальні активи (репутація, 

службові інтереси і т. ін.); 

– кібератака – діяльність державних або недержавних суб’єктів у 

рамках здійснення деструктивного впливу на активи та інфраструктуру 

кіберпростору; 

– кібероборона – сукупність політичних, економічних, соціальних, 

воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, 

організаційних та інших заходів, спрямованих на захист суверенітету та 

забезпечення обороноздатності держави в кіберпросторі; 

– кіберзахист – діяльність, спрямована на забезпечення кібербезпеки 

шляхом узгодженого застосування заходів нормативно-правового, 

організаційного, технічного, оперативного або воєнного характеру; 

– суб’єкти забезпечення кібероборони – Збройні Сили України, 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інші, 

утворені відповідно до законів України, військові формування, а також 

правоохоронні й розвідувальні органи в частині залучення їх до виконання 

завдань з кібероборони держави; 
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– кібербезпека – стан захищеності життєво важливих активів у 

кіберпросторі від несанкціонованого застосування інформаційних технологій 

з метою будь-якої злочинної або терористичної діяльності, незаконного 

добування розвідувальних відомостей або ураження під час воєнного 

конфлікту в кіберпросторі; 

– cуверенітет 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; 

– 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. 

На основі отриманих результатів попередніх досліджень, до складу 

моделі кібероборони доцільно включити такі елементи (рис. 3.1). 

Кіберзахист державного/приватного секторів (державні  органи), що 

здійснюється для органів державної влади в основному силами та засобами 

Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, а для 

приватного сектору – відповідними установами (організаціями), що 

здійснюють діяльність у сфері кібербезпеки, наприклад, приватний CERT; 

Протидія кібертероризму, що здійснюється в основному силами та 

засобами Служби безпеки України в умовах надання допомоги від інших 

субʼєктів забезпечення кібербезпеки; 
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Протидія кіберзлочинності, яка здійснюється в основному силами та 

засобами Національної поліції України в умовах надання допомоги від інших 

субʼєктів забезпечення кібербезпеки; 

Кібероборона, яка організовується Генеральним штабом ЗС України 

та здійснюється в основному силами та засобами Збройних Сил України в 

умовах надання допомоги від інших субʼєктів забезпечення кібербезпеки. 

Надання допомоги, зокрема, передбачається від субʼєктів розвідувальної 

діяльності України. 

В умовах агресії РФ, до складових кібероборони за напрямом 

діяльності Збройних Сил України, доцільно віднести такі сладові: 

розвідувальна діяльність Збройних Сил України у кіберпросторі; кіберзахист 

військових систем та обʼєктів; контроль стану кібероборони держави; 

ведення військових активних (бойових) дій в кіберпросторі. 

 

Кібероборона

Кіберзахист 
державного/приватного 

секторів

(державні  органи)

Протидія кібертероризму

Кібероборона

Протидія кіберзлочинності

Розвідувальна діяльність у 
кіберпросторі

Військові активні (бойові) 
дії в кіберпросторі

Кіберзахист військових 
систем та об'єктів

Контроль стану 
кібероборони

Національна система кібербезпеки
Складові кібероборони за 

напрямом Збройних Сил України

- за напрямом Збройних Сил України

- за напрямами  інших державних органів

 

Рис. 3.1. Модель системи кібероборони України  

Система кібероборони України 
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З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення 

кібероборони, автором пропонуються наступні пропозиції до проекту 

“Стратегії кібероборони України”. 

Стосовно загальних положень. 

Положення Стратегії кібероборони України є похідними від Закону 

України “Про оборону України”, Воєнної доктрини України, Стратегії 

національної безпеки України та Стратегії кібербезпеки України, 

розкриваючи основні принципи і правила, за якими Збройні Сили України 

використовують глобальний кіберпростір для протистояння викликам у 

галузі забезпечення кібероборони держави, водночас зміцнюючи 

взаємовигідне співробітництво з питань кібероборони у військовій, воєнно-

економічній та військово-технічній сферах з усіма заінтересованими 

країнами-партнерами. При розбудові спроможностей кібероборони має бути 

гарантовано дотримання принципів демократії та недопущення порушення 

прав людини. Під час військового конфлікту, кризової ситуації та в 

особливий період на Збройні Сили покладається завдання з відбиття воєнної 

агресії у кіберпросторі – кібероборона держави. 

Україна здійснює перегляд Законів України “Про оборону України”, 

“Про Збройні Сили України” з урахуванням досвіду подолання поточної 

кризи та запровадження нових методів воєнного керівництва кіберобороною, 

що ґрунтуються на євроатлантичному досвіді з метою досягнення високої 

ефективності за прийнятних витрат. Одночасно передбачається створення 

результативних механізмів формування і реалізації державної політики з 

питань забезпечення кібероборони держави. До пріоритетних завдань також 

належить забезпечення ефективного управління кіберобороною держави. 

Стосовно загальних положень. 

Впровадження провідними країнами сучасних кібернетичних 

озброєнь перетворює кіберпростір на окрему, поряд з традиційними “Земля”, 

“Повітря”, “Море”, “Космос”, сферу ведення бойових дій, а в найближчому 
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майбутньому рівень обороноздатності країни буде визначатись у т. ч. 

наявністю ефективних підрозділів для ведення бойових дій у кіберпросторі 

та здатністю протистояти кібернетичним загрозам. 

Провідні країни збільшують розмір військових витрат, спрямованих 

на забезпечення кібербезпеки їх мереж, стимулюють розвиток нових видів 

кібернетичних озброєнь і збільшують інтенсивність військової присутності в 

кіберпросторі. 

Кібероборона України базується на готовності та здатності органів 

державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого 

самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки 

до переведення, за необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі агресії 

або контролю ескалації конфлікту в кіберпросторі. 

Головною метою воєнної політики України в кіберпросторі є 

забезпечення її суверенітету в національному сегменті кіберпростору та 

кібербезпеки сектору безпеки і оборони. 

Основними цілями воєнної політики України в кіберпросторі є: 

– відбиття агресії з боку інших країн проти України в кіберпросторі; 

– забезпечення достатнього рівня спроможностей України у сфері 

кібероборони для запобігання конфліктам у кіберпросторі або їх локалізації і 

нейтралізації; 

– участь України в реалізації спільної політики безпеки і оборони 

кіберпростору Європейського Союзу; 

– удосконалення національної системи кібероборони  України, яка 

відповідала б критеріям міжнародних стандартів і гарантувала надійний 

захист держави від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз. 

Стосовно забезпечення обороноздатності держави в кіберпросторі. 

Воєнна організація держави для досягнення військового та 

стратегічного паритету в національному сегменті кіберпростору має 
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застосовувати належні можливості реагування на зовнішні та внутрішні 

загрози. 

Діяльність ЗС у кіберпросторі грунтується на таких принципах: 

законність, взаємодія, інноваційність, професійне вдосконалення, 

дотримання прав людини та зміцнення взаємної довіри. 

Відповідність принципу законності полягає в суворому дотриманні 

норм і принципів чинного законодавства і міжнародного права, таких як: 

повага державного суверенітету інших країн; належне застосування сили; 

право на індивідуальну та колективну самооборону. 

Дотримання принципу взаємодії полягає в координації всіх видів 

діяльності з кібероборони між державними органами під загальним 

керівництвом ГШ ЗС України. Крім того, для посилення спроможностей у 

сфері кібербезпеки і кібероборони України необхідне розуміння важливості 

міжнародного і регіонального співробітництва. 

Дотримання принципу інноваційності полягає в залученні 

найпередовіших технологій, засобів, методів та висококваліфікованого 

особового складу для підготовки і здійснення діяльності в кіберпросторі. 

Таким чином, науково-виробничий потенціал передових інноваційних 

центрів України має бути задіяно в розробці відповідних технологій і засобів. 

Основні права людини і громадянина в рамках кіберпростору має 

бути захищено. 

Окремим напрямом діяльності ЗС України є підготовка національних 

(спеціальних) контингентів для забезпечення участі України в організаціях і 

заходах, пов’язаних з міжнародною колективною безпекою та міжнародним 

військовим співробітництвом. Професійна освіта особового складу, в рамках 

забезпечення кібероборони держави, має забезпечуватися шляхом 

професійної підготовки і участі в навчаннях як в Україні, так і за її межами. 
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Дотримання принципу зміцнення взаємної довіри належить до заходів 

міжнародного співробітництва щодо забезпечення належного рівня 

спроможностей у сфері кібероборони. 

Стосовно визначення військових загроз у сфері кібероборони держави 

та їх наслідків. 

До основних військових загроз для України в кіберпросторі належать: 

агресія проти України в національному сегменті кіберпростору; створення та 

застосування проти України іноземних військових з’єднань і частин, що 

спеціалізуються на веденні в кіберпросторі військових дій і операцій; 

іноземна розвідувальна та підривна діяльність у національному сегменті 

кіберпростору, спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-

політичної ситуації в Україні або на створення умов для великомасштабної 

агресії; нелегальна діяльність в національному сегменті кіберпростору, 

спрямована на залякування населення, позбавлення його волі до опору, 

порушення функціонування органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, промислових об’єктів і інформаційної інфраструктури; 

проведення сучасних інформаційних та кібернетичних операцій противником 

із застосуванням спроможностей, які він має в кіберпросторі; порушення 

функціонування або руйнування об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури внаслідок воєнних дій у кіберпросторі, що може призвести 

до збільшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій з катастрофічними 

наслідками. 

Деструктивна діяльність у кіберпросторі в рамках підриву 

обороноздатності країни може призвести до зміни конституційного ладу 

України, втрати її суверенітету і територіальної цілісності. 

Стосовно призначення, завдань та застосування підрозділів 

кібернетичної безпеки. 

Основним принципом застосування підрозділів кібернетичної безпеки 

під час конфлікту в кіберпросторі є активна оборона, метою якої є 
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відновлення (забезпечення) безперешкодного контролю України над 

національним сегментом кіберпростору. Особлива увага приділяється 

кіберзахисту військових інформаційно-телекомунікаційних мереж, захисту 

інформації з обмеженим доступом, а також зниженню ризиків під час 

проведення військових операцій. Крім того, не менш важливим є завдання 

захисту національних інтересів України від підривної або руйнівної 

діяльності в кіберпросторі. 

Чисельність і структура підрозділів кібернетичної безпеки 

визначатиметься з урахуванням стану безпекового середовища в 

кіберпросторі, потреб кібероборони України для відсічі агресії і запобігання 

конфліктам в кіберпросторі, а також фінансово-економічних можливостей 

держави. Підрозділи кібернетичної безпеки в рамках забезпечення 

кібероборони мають забезпечити безперешкодний контроль національного 

сегмента кіберпростору. 

Повноваження суб’єктів забезпечення кібероборони держави 

визначаються відповідно до законів України про військові формування і 

правоохоронні органи. Під час військового конфлікту, кризової ситуації та в 

особливий період суб’єкти забезпечення кібербезпеки держави сприятимуть 

виконанню завдань Збройними Силами із забезпечення захисту 

кіберпростору. 

Збройні Сили України та інші компоненти сектору безпеки і оборони 

дотримуються міжнародних стандартів у сфері кібербезпеки. Завдання 

забезпечення військової безпеки в кіберпросторі належить до компетенції 

Збройних Сил України. 

Збройні Сили України взаємодіятимуть з іншими компонентами 

сектору безпеки і оборони України в рамках виконання завдань із 

забезпечення кібероборони держави, кібербезпеки військових підрозділів, 

надання військової допомоги іншим країнам, розвитку міжнародного 
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співробітництва у сфері кібероборони і проведенні з НАТО і ЄС спільних 

кібероперацій. 

Україна не виключає можливості застосування воєнної сили з метою 

виконання завдань у кіберпросторі під час внутрішніх конфліктів відповідно 

до законів України. 

Збройні Сили України також мають бути в готовності до вирішення 

завдань у кіберпросторі в рамках виконання резолюцій Ради безпеки ООН та 

міжнародних договорів України. 

Україна вважатиме своїм воєнним противником у кіберпросторі 

державні або недержавні суб’єкти, дії яких кваліфікуються законами України 

або міжнародно-правовими актами як агресія в кіберпросторі. 

Україна, в рамках кібероборони, зберігає за собою право на 

застосування воєнної сили з метою протидії агресії та забезпечення 

безперешкодного контролю національного сегмента кіберпростору. 

У разі виникнення кризової ситуації або конфлікту в кіберпросторі 

Україна захищатиме себе, використовуючи всі наявні можливості в рамках 

повноважень суб’єктів забезпечення кібероборони. 

Подальшими шляхами забезпечення безперешкодної кібероборони 

національного сегмента кіберпростору є: 

– відображення питань, що стосуються протидії загрозам у 

кіберпросторі в національних стратегічних та безпекових документах під час 

їх розробки та доопрацювання; 

– комплексна реформа з приведення національних і військових 

стандартів забезпечення захисту інформації та кібербезпеки у відповідність 

до міжнародних норм, що застосовуються в Європейському Союзі та НАТО; 

– cтворення єдиної системи кібероборони з відповідною 

інфраструктурою для ефективної протидії агресії в кіберпросторі; 
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– координація добровольців (добровольчих організацій) відповідної 

кваліфікації для спрямування їх зусиль на виконання завдань у сфері 

кібероборони України; 

– сприяння кар’єрному зростанню особового складу, який виконує 

завдання із забезпечення кібероборони України; 

– створення умов для підвищення професійного рівня фахівців 

кібербезпеки, посилення співробітництва з ЄС і НАТО; 

– підвищення потенціалу вітчизняної оборонної промисловості 

шляхом військово-технічного співробітництва із стратегічними партнерами 

України; 

– залучення науково-дослідного потенціалу Збройних Сил України до 

розвитку спроможностей щодо забезпечення кібероборони; 

– розширення можливостей для підвищення співробітництва між 

державним і приватним секторами у сфері кібербезпеки та кіберзахисту; 

– залучення інноваційного потенціалу приватних компаній до 

наукових досліджень і розробки рішень у сфері кібербезпеки та 

кібероборони. 

Стосовно визначення суб’єктів забезпечення кібероборони держави та 

їх повноважень. 

У рамках цієї стратегії загрози національним інтересам України в 

кіберпросторі мають розглядатися як питання виняткової важливості. 

Протидія агресії та створення умов для отримання військово-технічної 

переваги в національному сегменті кіберпростору потребує максимального 

залучення відповідних військових і людських ресурсів держави і суспільства. 

Зазначене вимагає комплексного планування, централізованого управління і 

координації компонентів сектору безпеки і оборони, державних і 

громадських організацій. 

Кабінет Міністрів України – забезпечення фінансування розвитку 

спроможностей та утримання суб’єктів забезпечення кібероборони держави. 
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Міністерство закордонних справ України – вжиття всіх можливих 

дипломатичних заходів у рамках забезпечення міжнародної підтримки з 

питань забезпечення кібероборони України, розвиток міжнародного 

співробітництва у сфері кібероборони з іншими країнами-партнерами. 

Служба безпеки України – протидія кібертероризму і загрозам 

національній безпеці в кіберпросторі, контррозвідувальне забезпечення 

суб’єктів забезпечення кібероборони. 

Служба зовнішньої розвідки України – здійснення розвідувальної 

діяльності щодо отримання інформації стосовно загроз іноземного 

походження в кіберпросторі, кібертероризму, міжнародної організованої 

кіберзлочинності та незаконної торгівлі зразками і технологіями кіберзброї.  

Міністерство внутрішніх справ – запобігання і розслідування 

кіберзлочинів та інших правопорушень у сфері використання українських 

інформаційно-телекомунікаційних систем і ресурсів. 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

– забезпечення функціонування системи захищеного доступу державних 

органів до Інтернету та кібернетичного захисту державних інформаційних 

ресурсів, урядового зв’язку, об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури. 

Інші суб’єкти забезпечення кібероборони – на оборонно-промисловий 

комплекс покладається завдання зі створення і модернізації апаратного і 

програмного забезпечення для забезпечення потреб кібероборони України. 

Міністерство оборони України: 

– бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

кібербезпеки; 

– здійснює інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах 

кібербезпеки держави; 

– здійснює постійний моніторинг кіберпростору, виявляє потенційні 

та реальні кіберзагрози національній безпеці та обороні України, проводить 
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аналіз воєнно-політичної обстановки та визначає рівень воєнної загрози 

національній безпеці України з використанням кіберпростору; 

– здійснює планування та виконання заходів щодо протидії і 

нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування 

воєнної сили проти кіберпростору України; 

– бере участь у виконанні заходів із захисту інформаційного 

суверенітету держави в кіберпросторі; 

– бере участь у підготовці об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури держави до функціонування в особливий період та умовах 

воєнного стану; 

– впроваджує воєнно-політичні, військово-технічні та інші заходи для 

розширення можливостей воєнної організації держави з кібероборони; 

– здійснює міжнародне  співробітництво за напрямом підготовки 

міжнародних угод та договорів щодо кібербезпеки воєнної сфери та 

кібероборони. 

Генеральний штаб Збройних Сил України: 

– бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

кібербезпеки; 

– прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій у 

кіберпросторі та пов’язаних з ним засобів збройної боротьби; 

– здійснює розробку та реалізує стратегію воєнної безпеки 

кіберпростору України; 

– організовує та контролює виконання завдань із кібероборони 

держави, здійснює керівництво національною системою кібербезпеки з 

уведенням правового режиму воєнного стану та в особливий період; 

– здійснює стратегічне планування застосування суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки для оборони держави в кіберпросторі, узагальнює 

інформацію щодо стану кібероборони держави; 
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– бере участь в організації та здійснює контроль за підготовкою 

об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави і національної 

системи кібербезпеки до кібероборони; 

– вживає правових, воєнних,  організаційно-технічних та інших 

заходів щодо кібероборони об’єктів інформаційної інфраструктури держави 

та забезпечення кібербезпеки воєнних об’єктів, військової техніки та 

озброєння; 

– організовує та бере участь в обмеженні, блокуванні доступу або 

руйнації ресурсів, що використовуються для порушення обороноздатності 

держави в кіберпросторі; 

– бере участь у забезпеченні кібербезпеки системи управління 

державою та контролює її стан в особливий період; 

– організовує розробку критеріїв та порядку оцінки стану 

кібероборони об’єктів інформаційної інфраструктури держави, забезпечує 

організацію та проведення цієї оцінки; 

– здійснює керівництво та забезпечує функціонування центрів захисту 

інформації та кібербезпеки в інтересах військових командувань; 

– здійснює міжнародне  співробітництво, організовує й контролює 

планові та оперативні заходи в рамках міжнародних угод і договорів щодо 

кібербезпеки воєнної сфери та кібероборони. 

 

3.3. Обгрунтування напрямів удосконалення засад державної 

політики кібербезпеки в умовах гібридної війни 
 

Незважаючи на гібридну агресію Росії проти України, що триває вже 

чотири роки, в системі безпеки держави досі є прогалини, які не дозволяють 

їй відновити територіальну цілісність і суверенітет та виконати зобов’язання 

з гарантування безпеки українського суспільства. В результаті, страждають 

громадяни України, які проживають в окупованому Криму й ОРДЛО, у 
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“сірих” та прилеглих до лінії зіткнення зонах, інших регіонах України, що 

зазнають безпосереднього впливу агресора або гібридних загроз. 

Для протидії гібридним загрозам, за висновками українських 

експертів, у державному безпековому механізмі України бракує наступних 

змін: переходу до дійсно парламентської республіки; запровадження 

цілісного стратегічного системного бачення державної політики та 

реформування; проведення тотальної люстрації; нейтралізації проросійського 

олігархату; зміни моделі прийняття рішень та пріоритетності захисту народу, 

а не влади; повної деполітизації і “декомунізації” державного безпекового 

механізму та підвищення його професіоналізму, скоординованості і 

спроможностей реагувати на нові загрози; підвищення відповідальності 

українських посадовців; політичної волі подолати корупцію; чітко 

сформульованої інформаційної політики; належної соціально-гуманітарної 

політики. 

Виправлення ситуації доцільно здійснювати на основі аналізу 

прогалин у системі України з гарантування безпеки суспільства, зокрема й 

аналізу, зробленого у цій публікації, та з урахуванням досвіду окремих країн 

ЄС і Східного партнерства, напрацьованого ними у протистоянні російським 

гібридним загрозам. 

Державна система безпеки в умовах гібридної війни потребує 

застосування негайних загальнонаціональних заходів для підвищення 

здатності України гарантувати безпеку суспільства, 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; 
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– 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 проведення роботи з недопущення їх появи; 

– протидія російському впливу на українське суспільство через 

релігійні організації; 

– ліквідація існуючих та нейтралізація нових спроб встановлення 

прихованих контурів зовнішнього управління секторами безпеки, економіки, 

медіа з боку агресора; 

– моніторинг та протидія спробам агресора відкрити “західний фронт” 

криптовійни проти України та “північний фронт” з території Білорусі; 

– посилення процедури відбору на державну службу з метою 

відсіювання кандидатів, які можуть завдати шкоди національній безпеці 

України; 

– використання в Україні досвіду країн Балтії щодо статусу 

“негромадяни” і визначення процедури відновлення громадянства України 

для осіб, які зреклися громадянства України та сприяли окупантам. 

Хоча воєнна організації України за чотири роки російської агресії 

суттєво покращилася та підвищила свою спроможність, все ще існують 

прогалини, які вкрай необхідно заповнити. З метою підвищення здатності 

воєнної організації держави протистояти гібридним загрозам доцільно, серед 

іншого, вжити наступних заходів: 
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– на міжнародному рівні продовжити закріплення за Росією статусу 

агресора і сторони російсько-українського конфлікту, що стане на заваді 

проведенню псевдо-миротворчої операції за участю російських 

“миротворців”, а також покладе на РФ повну відповідальність за порушення 

територіальної цілісності і суверенітету України, прав людини на окупованих 

територіях, за наслідки руйнувань, розкрадання і знищення державного та 

приватного майна; 

– посилити міжнародний тиск на Росію з метою сприяння 

розширенню мандата Спостережної місії ОБСЄ на російсько-українських 

пунктах пропуску на всю неконтрольовану ділянку кордону між Україною і 

Росією; 

– підвищити відповідальність за корупційні дії, які стосуються 

сектору безпеки і оборони України, прирівнявши їх до зради Батьківщині; 

– переглянути принцип територіальної дислокації підрозділів ЗС 

України з тим, щоб забезпечити можливість оборони країни по всьому 

периметру; 

– забезпечити розміщення українських підрозділів у регіонах з 

підвищеною загрозою стимуляції зовнішніми силами сепаратизму та 

розвиток там цивільновійськових відносин, спрямованих на нейтралізацію 

загроз сепаратизму і підвищення авторитету української армії; 

– визначити кінцевою метою розбудови Збройних Сил України 

створення здатності протистояти армії будь-якої із сусідніх країн, а критерієм 

має стати здатність протистояти армії РФ (без урахування ядерного 

компоненту); 

– посилити військову співпрацю з Євросоюзом шляхом проведення 

навчальних курсів і тренувань із залученням спеціалістів з країн ЄС; 

введення в навчальні програми військових навчальних закладів програм з 

інтеграції України до Спільної політики безпеки й оборони ЄС; долучення до 
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PESCO; участі українських військових в усіх місіях й операціях ЄС та 

бойових тактичних групах Євросоюзу; 

– завершити створення ефективної системи територіальної оборони 

України, впроваджуючи окремі елементи досвіду Польщі і країн Балтії, у 

тому числі схвалити закон “Про територіальну оборону”, врегулювати 

механізми залучення підрозділів ТО і використання ними зброї; 

– прискорити схвалення закону про протимінну діяльність, яким 

зафіксувати запровадження в Україні міжнародних стандартів гуманітарного 

розмінування IMAS, створити міжвідомчий (урядовий) координаційний 

орган (центр) гуманітарного розмінування та забезпечити можливість 

залучення міжнародних структур різної форми власності до заходів із 

забезпечення безпеки та проведення робіт з очищення мінно-забруднених 

територій, а також використання міжнародної допомоги для цих цілей. 

Правоохоронна система України виявилася неготовою до протидії як 

гібридним, так і прямим загрозам з боку Росії. Низький рівень 

компетентності, корумпованість, використання посад не з метою підтримки 

громадської безпеки, а задля особистого збагачення, призвели до того, що 

протистояти зовнішнім впливам була готова не система, а окремі підрозділи і 

правоохоронці. При цьому до протидії гібридній агресії можна було 

підготуватися заздалегідь, адже, наприклад, у Молдові Росія застосовує 

схожі шаблони. Та навіть сьогодні правоохоронна система України має 

прогалини, які необхідно заповнити, аби гарантувати безпеку суспільству, і 

для цього слід: 

– радикально реформувати правоохоронні органи, підвищити їхнє 

фінансове і матеріальне забезпечення, навчання, тренування і підготовку до 

виконання завдань; 

– забезпечити відновлення довіри суспільства до правоохоронної 

системи шляхом посилення щільної взаємодії з населенням та місцевими 
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громадами із застосуванням підходу community policing, у тому числі й за 

сприяння Консультативної місії ЄС в Україні; 

– перетворити правоохоронні органи на суспільно-орієнтовану 

структуру, а не інструмент гарантування недоторканності влади; 

– посилити відповідальність правоохоронців за корупційні та 

протиправні дії з метою недопущення перетворення їх на каральні структури 

щодо суспільства; 

– завершити переформатування Служби безпеки України після 

остаточного набуття оперативної здатності Державним бюро розслідувань, 

перетворивши її з правоохоронного органу на службу гарантування 

державної безпеки із контррозвідувальними, протидиверсійними й 

антитерористичними функціями; 

– внести зміни до закону “Про контррозвідувальну діяльність”, 

зокрема, доповнити його положеннями про протидію диверсійним актам та 

диверсійним органам і натомість виключити положення, які дублюють 

положення закону “Про протидію тероризму”; 

– нейтралізувати зусилля ФСБ РФ з використання криміналітету в 

Україні з метою внутрішньополітичної дестабілізації; 

– провести інформаційну кампанію задля підвищення 

відповідальності громад за власну безпеку і разом з тим забезпечити умови 

для поширення досвіду створення центрів безпеки на всі громади, а також 

запровадити інститут громадських помічників поліцейських за зразком 

Естонії; 

– розробити систему захисту критично важливої інфраструктури у 

тісній взаємодії з міністерствами інфраструктури, енергетики й оборони, в 

тому числі й з використанням новітніх технічних методів документування та 

контролю. 

Енергетичний сектор України на даному етапі все ще зберігає 

залежність від імпорту природного газу, нафти, нафтопродуктів, ядерного 
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палива, вугілля та інших енергоресурсів, що в умовах продовження 

російської агресії та погіршення безпекової ситуації в Європі є значною 

загрозою для існування держави. Для дієвого опору зовнішній агресії 

Україна має в найкоротші терміни скористатися усім доступним ресурсним 

та організаційним потенціалом для підвищення енергетичної незалежності і 

стійкості до можливого російського застосування багатокомпонентного 

наступу. 

Початок 2019 року видається зручним моментом для Росії спробувати 

реалізувати масштабний план з ліквідації незалежності України шляхом 

застосування мультифронтального удару на політичну, військову, 

енергетичну, соціальну та інформаційну сфери. Скориставшись закінченням 

чинних контрактів на постачання і транзит газу територією України, Росія 

може зупинити подачу газу, чим спровокує необхідність переформатування 

режиму роботи української ГТС та розбалансує систему газопостачання 

Центрально-Східної Європи. Звинувативши Україну у перериванні транзиту 

до ЄС, РФ водночас може заблокувати постачання вугілля та 

нафтопродуктів, застосувати кібератаки на об’єкти Об’єднаної енергетичної 

системи з тим, щоб викликати її колапс та спровокувати соціальні протести 

та безлад. 

Для мінімізації такого сценарію в найкоротші терміни необхідно: 

– створити підпорядковану РНБОУ дієву управлінську вертикаль з 

координації енергетичної політики держави на чолі зі Спеціальним 

Уповноваженим в ранзі віце-прем’єра; 

– погодити та запровадити план реалізації невідкладних заходів з 

підготовки енергетичного сектору до функціонування в умовах 

надзвичайного стану та мінімального рівня допомоги ззовні із 

середньостроковою метою досягнути максимального забезпечення 

енергопотреб із внутрішніх резервів; 
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– завершити прийняття необхідних законів та нормативно-правових 

актів, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки, збільшення 

внутрішнього видобутку вуглеводнів, створення їх стратегічних резервів, 

забезпечення функціонування галузі в умовах надзвичайного стану, а також 

на підвищення енергоефективності і скорочення енергоспоживання; 

– провести перевірку готовності енергетичної системи до роботи в 

умовах надзвичайної ситуації, в тому числі із залученням сусідніх країн ЄС 

шляхом організації серії навчань; 

– проаналізувати ступінь впливу російського капіталу на економіку 

держави, визначити критичні галузі та розробити план з його нейтралізації; 

– протидіяти прихованій та замаскованій експансії російського 

капіталу в чутливі сфери української економіки, передусім, в енергетичний, 

оборонний та фінансовий сектори; 

– забезпечити постійний моніторинг ситуації в країні, насамперед 

моніторинг дій фінансово-промислових груп та оцінку ймовірних сценаріїв 

впливу на них з боку Росії, для коригування державної політики; 

– націлити зусилля на соціально-економічний розвиток прикордонних, 

перш за все з РФ, районів, щоб незадовільний рівень життя там не став 

підґрунтям для сепаратизму. 

Інформаційна безпека є досить специфічною складовою протистояння 

гібридним загрозам з боку Росії, оскільки прояви інформаційно-

психологічного впливу не завжди мають відкритий характер, що не дозволяє 

відразу локалізувати загрози та зменшити рівень негативного впливу. Крім 

цього, інформаційна війна зачіпає більшість напрямків суспільно-

політичного життя. Росія здійснює інформаційний вплив диференційовано на 

різні цільові групи в Україні. Саме тому, починаючи з 2014 року, розуміння 

інформаційної безпеки значно перевищує за спектром загроз, рівнем завдань 

та інструментами реагування поняття інформаційної політики. 
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У протистоянні інформаційним загрозам Україна досягла значних 

успіхів, навіть зважаючи на низький рівень початкової готовності до відсічі 

агресії. Втім, досягнуті позитивні трансформації не можуть гарантувати 

надійну захищеність національних інтересів України від майбутніх проявів 

російської інформаційної агресії, адже російська сторона має значну перевагу 

в засобах ведення інформаційної війни та постійно адаптує нові інструменти 

і технології підривної діяльності. 

На цьому тлі доцільно впровадити декілька рекомендацій, які можуть 

посилити захищеність України від загроз в інформаційному та 

кібернетичному просторі: 

– на додаток до санації українського медіапростору від російського 

контенту слід забезпечити його наповнення якісним інформаційним 

продуктом вітчизняного виробництва; 

– наповнити систему іномовлення змістом, який має бути 

побудований на врахуванні інформаційних потреб різних цільових аудиторій 

за кордоном; 

– деталізувати Доктрину інформаційної безпеки на рівні документів 

операційного і тактичного рівнів з чітким розподілом відповідальності за 

реалізацію окремих завдань у сфері інформаційної політики та кібербезпеки; 

– посилити координацію між головними суб’єктами інформаційної 

політики задля вибудовування дієвої системи стратегічних комунікацій та 

просування українського іміджу за кордоном; 

– більш диференційовано підходити до роботи відповідальних 

інституцій (МІП, МЗС) з країнами при виробленні меседжів щодо України та 

пошуку каналів їх доведення за кордоном, враховуючи різноманітні суспільні 

настрої; 

– ефективно використовувати інструменти публічної дипломатії, а в 

процесі формування позитивного іміджу України періодично проводити 

опитування громадської думки у відповідних країнах чи регіонах активності; 
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– активізувати та систематизувати співпрацю з НУО, експертами, 

культурними діячами для посилення можливостей відповідних державних 

організацій; 

– посилити кооперацію з європейськими аналітичними центрами 

щодо протидії російській пропаганді як в Україні, так і в сусідніх країнах, 

зокрема Молдові; 

– створити державні (за участю держави) засоби масової інформації 

для національних меншин України (мовою національних меншин) і 

наповнювати їх патріотичним змістом; 

– посилити кіберзахист державних об’єктів та нарощувати власні 

інформаційні і кіберможливості за взірцем тандему “Український Кібер 

Альянс” ― “ІнформНапалм”; 

– збільшити кількість інформаційних матеріалів (друкованих, аудіо-, 

відео-), які розповідають про реальне життя в регіонах РФ, внутрішні загрози 

для російського суспільства, антинародну діяльність керівництва РФ та інші 

аспекти, щоб протидіяти російському впливу із залучення громадян на бік 

так званого “проросійського” вибору. 

Гібридні впливи РФ на українське суспільство включають комбінацію 

інформаційних впливів, підтримки проксі-організацій, політичних партій, які 

використовуються для просування ідеологічних інтересів Росії, зокрема, ідеї 

“русского мира”, співпраці в рамках Митного союзу, протидії 

євроатлантичній інтеграції. 

При цьому РФ активно використовує тези дискримінації 

російськомовних та російськокультурних в Україні, що й стало своєрідною 

підставою для легітимізації російського вторгнення та окупації Криму. 

Протягом багатьох років у рамках допомоги “співвітчизникам” Росія 

підтримувала проросійські організації і політичні рухи, які зіграли одну з 

провідних ролей під час окупації Криму і вторгнення на Донбас. 

Використовувалася системна пропаганда. Та й сьогодні жителям тимчасово 
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окупованих територій подається викривлена інформація про “загострення 

кризи в Україні”. Нині російські засоби комунікації широко інтегровані у 

світові, використовують множинні можливості впливу на інформаційний 

простір через соціальні мережі, створюють проксі-вплив у різних країнах, 

зокрема й через підтримку різних організацій, які потім ретранслюють 

потрібні Росії меседжі [79]. 

Українська держава має бути проактивною у сферах захисту прав 

національних меншин, реалізації Стратегії з прав людини, консолідації 

суспільства, підтримки громадських організацій, реалізації програм 

підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях. Для цього важливо впровадити в життя такі рекомендації: 

1) щодо підтримки неурядових організацій (НУО): 

– створення владою майданчиків комунікації з вітчизняними НУО; 

– підтримка правозахисних організацій у їхній діяльності із захисту 

прав людини; 

– поширення інформації про діяльність організацій, що працюють у 

сфері захисту прав людини; 

– підтримка діяльності українських громадських організацій у країнах 

ЄС; 

– реалізація стратегії у сфері захисту прав людини; 

2) щодо тимчасово окупованих територій: 

– підтримка політв’язнів на території окупованого Криму і Росії 

(забезпечення адвокатів, підтримка родин політичних в’язнів); 

– підтримка соціально-гуманітарних заходів стосовно громадян на 

тимчасово окупованих територіях (освітня політика, медичне і соціальне 

забезпечення, робота з молоддю); 

– розвиток українського мовлення на тимчасово окуповані території і 

“сірі зони”; 

3) щодо прав національних меншин: 
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– постійний моніторинг імплементації закону України про протидію 

дискримінації; 

– широка комунікація з боку держави з представниками національних 

меншин з питань, які стосуються їхнього життя, зокрема, культури, мови, 

прав і представництва в органах влади; 

– ухвалення законодавства у сфері захисту прав корінних народів 

України; 

– поширення інформації про реальні проблеми та здобутки у сфері 

захисту прав національних меншин, прав людини, зокрема в країнах Східної 

Європи; 

– відновлення посади Уповноваженого в сфері етнонаціональної 

політики. 

Російська кіберагресія не лише в політичній чи економічній сферах, а 

й на ціннісно-смисловому рівні створює виклики для української політики 

національної пам′яті. Намагання Росії та деяких інших країн-сусідів України, 

зокрема Польщі та Угорщини, шляхом історичних спекуляцій 

дискредитувати сам факт існування соборної, суверенної держави вимагає 

об′єднання зусиль і ресурсів органів державної влади, відповідальних за 

освітню, культурну й інформаційну політику, громадських та академічних 

науково-дослідних установ, культурних і освітніх закладів, кіно, 

телебачення, засобів масової інформації. Зусилля цих установ повинні бути 

спрямовані на пошук відповідних засобів реагування. 

З метою вирішення проблем збереження національної пам’яті та 

ефективної протидії гібресії Росії у сфері політики національної пам’яті 

необхідно: 

- ініціювати та розробити Стратегію збереження національної пам’яті 

та протидії історичним маніпуляціям деяких зарубіжних країн, передовсім 

Російської Федерації, спрямованим на дискредитацію української історії та 

державності; 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

198 

– у найкоротший час створити незалежну анонімну експертну раду з 

оцінки та перевидання підручників історії; 

– провести моніторинг діючих законів України, які так чи інакше 

стосуються проблем політики національної пам′яті і, за необхідності, внести 

до них зміни; 

– здійснювати постійний моніторинг дій Росії та її агентів впливу на 

Заході, спрямованих на компрометацію історії і державності України, 

ефективно реагувати на такі дії; 

– встановити дієвий контроль за розповсюдженням на території 

України друкованих матеріалів, в яких викривлено подається історія 

України; 

– створити постійно діючий майданчик з представників 

громадянського суспільства, науково-дослідних установ, навчальних закладів 

для обговорення концепції історії України, питань політики національної 

пам’яті у контексті протидії гібридній війні Росії; 

– активно залучати до обговорення питань політики національної 

пам’яті представників європейських інституцій. 

Насамкінець, Україні слід інтенсифікувати зусилля з приєднання до 

Європейського центру з протидії гібридним загрозам у Гельсінкі та трьох 

центрів передового досвіду НАТО - з питань енергетичної безпеки у 

Вільнюсі, СтратКому у Ризі та кібероборони у Таллінні. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. 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 
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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. 

2. 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 
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кібернетичного захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України  та ін.  

3. Обґрунтовано, що організація ефективного державного реагування 

на сучасні виклики та загрози кібернетичній безпеці України передбачає 

централізоване 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). 

4. 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.  

5. Грунтовно 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 
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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. 

 

Основні ідеї автора, викладені в межах цього розділу, висвітлено у 

наукових працях [4-5; 6-7; 14-16]. 

Ê
î
í
ô
³
ä
å
í
ö
³
é
í
è
é



 

 

202 

ВИСНОВКИ 

 

В роботі одержано теоретичне розв’язання актуального наукового 

завдання, яке полягає в обґрунтуванні шляхів удосконалення засад державної 

політики інформаційної безпеки та кібербезпеки у воєнній сфері в умовах 

гібридної війни. 

На підставі проведеного дослідження сформульовано такі основні 

висновки і рекомендації: 

1) Для забезпечення дієвого протистояння Російській агресії 

розроблені складові інформаційної операції для використання в ході 

забезпечення інформаційної безпеки в умовах гібридної війни. 

2) В інтересах розробки проекту Закону України “Про основні засади 

кібербезпеки України” та інших нормативно-правових актів обгрунтована 

сучасна модель національної системи кібербезпеки, з визначенням дієвої 

вертикалі органів державного управління у сфері кібербезпеки, порядку їх 

взаємодії в національній системі кібербезпеки України. 

3) В умовах наявності в нормативно-правовій базі України вимог 

щодо необхідності забезпечення кібероборони в умовах відсутності 

розкриття як змісту терміну “кібероборона”, так і порядку її забезпечення, 

запропоновані цілі та завдання воєнної політики України у кіберпросторі, 

модель кібероборони та пропозиції до проекту Стратегії кібероборони. Ці 

результати можуть бути взяті за основу під час розробки проекту Указу 

Президента України “Про затвердження Стратегії кібероборони України” та 

враховані під час внесення змін до Законів України “Про оборону України” 

та “Про Збройні Сили України”. 

4) Обгрунтовані напрями удосконалення засад державної політики 

інформаційної безпеки та кібербезпеки у воєнній сфері в умовах гібридної 

війни можуть бути використані під час створення та розвитку національної 
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системи кібербезпеки та в ході виконання оперативних завдань 

Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. 

5) Вирішені в роботі завдання можуть бути використані в ході 

реформування сектору безпеки і оборони України для ведення воєнних дій у 

нових умовах сучасного протистояння з агресором в умовах “гібридної 

війни”. 

З урахуванням діючих вимог нормативно-правових актів України, що 

стосуються сфери кібербезпеки [70–76] та на основі отриманих в роботі 

результатів, до шляхів удосконалення державної політики у воєнній сфері в 

умовах гібридної війни пропонується віднести: 

1) удосконалення державної політики інформаційної безпеки шляхом 

використання обгрунтованих в роботі складових інформаційної операції в 

умовах гібридної війни; 

2) удосконалення державної політики кібербезпеки у воєнній сфері на 

основі обгрунтованої в роботі моделі національної системи кібербезпеки з 

урахуванням першочергових шляхів удосконалення структури органів 

державного управління, місцевого самоврядування та організацій приватного 

сектору за напрямком забезпечення кібербезпеки; 

3) удосконалення державної політики кібероборони з урахуванням 

запропонованих в роботі цілей та завдань воєнної політики України у 

кіберпросторі на основі моделі кібероборони та наданих пропозицій до 

проекту Стратегії кібероборони України; 

4) удосконалення державної політики кібербезпеки та кібероборони 

на основі запропонованих автором першочергових напрямів розвитку 

складових національної системи кібербезпеки, а саме:  

– ідентифікація всіх регуляторів та учасників сфери кібербезпеки в 

різноманітних галузях, наприклад: захист інформації в ІТС; інформаційна 

безпека інформаційних технологій; безпека електронних комунікацій 

банківської сфери тощо); 
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– розміщення за пріоритетами критичних об’єктів кіберзахисту 

залежно від впливу на суспільство, економіку та громадян (за основу можна 

взяти стандарт “Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity” 

розробки Національного інституту стандартів і технологій США (NIST, 

National Institute of Standards and Technology); 

– розробка базових вимог до систем кібербезпеки як державних, так і 

приватних організацій. Такі вимоги можуть базуватися на загальноприйнятих 

міжнародних стандартах та рекомендаціях; 

– розробка єдиної національної системи оцінки ризиків, з 

використанням міжнародних практик, наприклад, стандарту “COBIT for risk”, 

та проведення їх оцінки; 

– розробка єдиної класифікації інцидентів кібербезпеки на основі, 

наприклад, стандарту NIST “Computer Security Incident Handling Guide”; 

– впровадження єдиної системи оцінки загроз та реагування на 

інциденти кібербезпеки; 

– визначення порядку обміну інформацією про інциденти кібербезпеки 

та встановлення порядку реагування; 

– розробка механізмів оцінки зрілості систем кіберзахисту та його 

впровадження для використання усіма учасниками сфери кібербезпеки; 

– налагодження взаємодії між державним та приватним секторами; 

– забезпечення постійного представництва у консультаціях експертів з 

кібербезпеки різних націй для узагальнення відомостей про кібернетичні 

загрози і найкращі практики у сфері кібербезпеки; 

– розвиток наукової та науково-дослідної діяльності в галузі 

кібербезпеки; 

– організація регулярних зустрічей представників суб’єктів 

забезпечення кібербезпеки для розгляду актуальних питань; 
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– оновлення та застосування кримінального права, процедур та 

законодавства, спрямованих на запобігання, стримування, реагування і 

переслідування кіберзлочинності в судовому порядку; 

– підвищення обороноздатності держави у кіберпросторі; 

– підвищення національної культури кібербезпеки та фахового рівня 

спеціалістів у цій галузі; 

– впровадження технічних стандартів і передових практик 

кібербезпеки; 

– розробка національних політик кібербезпеки та впровадження 

ефективного механізму їх реалізації. 

Подальшими кроками з удосконалення сфер кібербезпеки та 

кібероборони держави мають стати пошук та вироблення науково-технічних 

рішень з удосконалення технічних складових національної системи 

кібербезпеки. 
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адміністрування та національна безпека”. – 2019. – №4. URL: 

https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1569220946345.pdf. 
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Інші публікації апробаційного характеру 

 

6. Зінченко А. О., Білан А. М., Живило Є. О., Роль інформаційної 

війни у воєнному мистецтві майбутнього. “Пріоритетні напрямки розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” (20 жовтня 

2011 р.): – ВІТІ НТУУ “КПІ”, Київ, 2011. – C. 104; 

Здобувачем особисто проведено аналіз розвитку форм та способів 

ведення збройної боротьби майбутнього.  

7. Біленький А. В., Живило Є. О., Білан А. М., Мальцева І. Р. Аналіз 

діяльності військових та правоохоронних органів в системі забезпечення 

кібернетичної безпеки України. “Пріоритетні напрямки розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” (25 - 26 

жовтня 2012 р.): – ВІТІ НТУУ “КПІ”, Київ, 2012. – C. 53 – 54; 

Здобувачем особисто проведено науково-експертне осмислення та 

фахово-аналітичний супровід державної політики щодо створення сил і 

засобів ведення війни у кіберпросторі. 

8. Біленький А. В., Живило Є. О., Майбутнє кіберпростору та 

національні інтереси України: нові міжнародні ініціативи провідних 

геополітичних гравців. “Пріоритетні 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. 
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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. 
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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. 

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). 
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Додаток Б 

Акти впровадження результатів виконаних науково-дослідних 

робіт 
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Додаток В 

Акти впровадження результатів диссертації аспіранта 
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