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Актуальність теми дисертації
Глобальний розвиток інформаційних технологій та засобів масової 

комунікації дав початок появі нових технологій впливу на вирішення 
різноманітних конфліктів. Розвиток інформаційного суспільства дозволяє 
використовувати для вирішення політичних чи соціокультурних завдань 
можливості прихованого впливу на підсвідомість людей та масштабного 
маніпулювання суспільною думкою. На сучасному етапі це призвело до появи 
нових форм і методів протистояння, завдяки яким провідні держави 
намагаються досягти своїх зовнішньополітичних цілей і владнати 
міждержавні розбіжності. На зміну поняття війни та визначення її сутності, 
приходять так звані «гібридні війни». Новий спосіб має суто прихований 
характер і використовується для досягнення цілей у політичній, економічній, 
інформаційній і соціальній сфері держави. Суть використання даного методу 
полягає в зміщенні центру зусиль з фізичного знищення супротивника в 
рамках масштабної війни до вживання засобів «м’якої сили» проти 
країни-супротивника з метою дезінтеграції та зміни її керівництва, включення 
до сфери свого впливу.

Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток 
інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній 
та міжнародній безпеці. Поряд із інцидентами природного (ненавмисного) 
походження зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих 
інтересами окремих держав, груп та осіб.



Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, 
використання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних 
фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. 
Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди 
інтересам особи, суспільства і держави.

Сьогодні економічна, соціальна та військова безпека України значною 
мірою залежить від гарантування безпеки в інформаційній сфері. Державна 
політика захисту інформації та кібернетичної безпеки, її повнота та 
ефективність забезпечують стабільність у суспільстві, дотримання прав і 
свобод громадян.

Враховуючи агресію Російської Федерації, що триває, інші докорінні 
зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України, 
одним з найактуальніших завдань держави стає дослідження механізмів 
інституціонального забезпечення створення національної системи 
кібернетичної безпеки як складової системи забезпечення національної 
безпеки України.

Зв’язок дисертаційного дослідження з науковими програмами,
планами, темами

Зв’язок дисертаційного дослідження Живило Є.О. із державними 
науковими програмами додатково підтверджує його актуальність. Дисертацію 
виконано в межах науково-дослідних робіт Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, м. Київ (організація- 
замовник -  Начальник військ зв’язку Збройних Сил України -  начальник 
головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу 
Збройних Сил України), а саме:

-  науково-дослідна робота шифр «Хвиля» -  тактико-технічне завдання 
№ 1/1/18 від 02.01.2013, де внесок автора полягає в визначені проблем на 
шляху створення, становлення та розвитку сучасної моделі національної 
системи кібернетичної безпеки України;

-  науково-дослідна робота шифр «Атака» -  тактико-технічне завдання 
№ 1/1/18 від 02.01.2013, де дисертантом особисто було проведено аналіз стану 
політики, щодо кібернетичної безпеки в Україні, визначено цілі та завдання у 
кібернетичному просторі держави в умовах гібридної війни, здійснено огляд 
проблемного поля дослідження й узагальнено теоретичні підходи до 
визначення сутності та змісту поняття “гібридна війна”;

-  науково-дослідна робота шифр «Павутина» -  тактико-технічне 
завдання №1/1/312т від 05.09.17, де дисертантом розкрито та запропоновано 
практичний підхід до застосування сил кібероборони в кібернетичному 
просторі під час виникнення воєнного конфлікту, в рамках якого є активна 
кібероборона.

Також результати дисертаційного дослідження були розроблені та 
реалізовані в науково-дослідній роботі «Електронне урядування у публічному 
управлінні» - номер державної реєстрації -  0116U007249, що виконувалась на 
кафедрі інформаційних технологій і систем управління Харківського 
регіонального інституту державного управління національної академії



державного управління при Президентові України, де дисертантом 
сформульовано та обґрунтовано процеси розбудови нової організації 
суспільно-політичної діяльності, зокрема, системи публічного управління, за 
допомогою широкого застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність
Наукові дослідження, висновки й рекомендації, сформульовані в 

дисертації, мають достатньо високий рівень теоретико-методологічного та 
емпіричного обгрунтування, про що свідчить використання широкої 
джерельної бази за темою дисертації і достатнього масиву аналітичних даних.

Вірогідність наукових положень, висновків, рекомендацій,
сформульованих у дисертації Живило Є.О., забезпечуються активною 
апробацією отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у 
тому числі й міжнародних, достатньою географією публікацій, їх
глибинністю. Покладена в основу дисертаційної роботи наукова проблема 
отримала достатнє методологічне опрацювання. Так, за допомогою 
загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання було 
обґрунтовано організаційну структуру єдиної загальнодержавної моделі 
побудови Національної системи кібернетичної безпеки України та розроблено 
практичні рекомендації з удосконалення інституціонального забезпечення 
кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни в Україні.

Фахове вирішення автором низки наукових завдань в рамках 
поставленої мети дослідження, адекватність структурно-логічної схеми
дослідження визначеній меті, відповідність результатів, викладених у
висновках, поставленим задачам та їх новизна дозволила реалізувати 
авторський підхід до вирішення важливої державної проблеми.

Таким чином, зміст автореферату й дисертації Живило Є.О. свідчать ро 
їх повну обґрунтованість і вірогідність.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 
Достовірність одержаних Живило Є.О. науково-практичних 

результатів обумовлюється глибоким аналізом як вітчизняного, так і 
закордонного теоретичного надбання, значного обсягу аналітичної 
інформації, нормативно-правової бази, апробацією його результатів під час 
проведення науково-комунікативних заходів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та наданні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
механізмів організаційно-інституціонального забезпечення державного 
управління кібернетичною безпекою в умовах гібридної війни в Україні, а 
саме:

уперше:
-  обґрунтовано сучасні механізми регулювання державного управління 

щодо функціонування інституціонального забезпечення національної системи 
кібернетичної безпеки, з визначенням системної структури органів 
державного управління у сфері кібернетичної безпеки, порядку їх взаємодії в



національній системі кібернетичної безпеки України, розроблено структуру 
кібероборони, як складову національної системи кібернетичної безпеки 
України, порядок забезпечення кібернетичного захисту критичної 
інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайного і воєнного стану;

удосконалено:
— концептуальні положення, що визначають створення та 

функціонування комплексного єдиного підходу щодо системи кібероборони, 
які мають включати 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 (сил), взаємодії та забезпечення відповідно до завдань, що 
виконують Міноборони, Збройні Сили та Держспецтрансслужба;

— підходи до визначення складових кібероборони, що дозволить 
підвищити ефективність її функціонування в інтересах досягнення цілей, які 
визначені перед суб’єктами сектору безпеки і оборони, які забезпечують 
кібернетичну безпеку держави, розроблені результати можуть бути 
застосовані під час створення єдиної системи кібероборони України з 
відповідною інфраструктурою отримання та обробки даних в режимі часу, 
наближеного до реального;

дістали подальшого розвитку:
— практичний підхід до можливості застосування сил кібероборони у 

воєнному конфлікті в кібернетичному просторі, в рамках якого є активна 
кібероборона -  завчасне проведення прихованого сканування інформаційно- 
телекомунікаційних систем управління держави противника з метою 
виявлення уразливостей телекомунікаційного обладнання; виявлення нових 
IP-адрес в інформаційно-телекомунікаційних мережах противника (на вузлах 
зв’язку, які розгортаються), уразливостей мережевих конфігурацій 
телекомунікаційного обладнання; проведення кібердій для виявлення за 
демаскуючими ознаками критичної інформаційної інфраструктури держави- 
агресора;

— теоретичний підхід до оцінки можливості використання зарубіжного 
досвіду функціонування механізмів державного реагування на сучасні 
виклики та загрози інформаційній та кібернетичній безпеці і можливості його 
впровадження в державно-управлінську практику України;

— теоретичне обґрунтування механізмів нарощування спроможностей 
суб’єктами забезпечення воєнної безпеки держави в кібернетичному просторі, 
досягнення оперативної сумісності складових сил кібероборони, планомірний 
перехід до стандартів НАТО в організації, озброєнні та підготовці військ (сил), 
а також у системі оперативного прийняття рішень.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих
працях

Сформульовані в дисертаційному дослідженні теоретичні положення і 
практичні рекомендації відображено в наукових роботах, які розкривають 
повноту викладу результатів дисертаційного дослідження та пройшли



апробацію. Основні наукові результати дисертаційної роботи Є.О. Живило 
опубліковані у 16 друкованих працях, 6 з яких -  у фахових наукових виданнях, 
включених ДАК МОН України до переліку фахових видань у галузі науки 
«Державне управління», 4 -  в іноземних виданнях і 6 -  матеріали конференцій. 
Опубліковані наукові праці повною мірою розкривають сутність і зміст 
ключових положень результатів.

Теоретична та практична значимість дисертаційної роботи і 
впровадження результатів дослідження

Теоретична значимість дисертаційної роботи полягає у теоретичному 
обґрунтуванні концептуальних положень, що визначають створення та 
функціонування комплексного єдиного підходу щодо системи кібероборони, 
які мають включати 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 (сил), взаємодії та забезпечення відповідно до завдань, що 
виконують Міноборони, Збройні Сили та Держспецтрансслужба.

Практична значимість дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні та 
розробленні практичних підходів до ведення інформаційних та кібернетичних 
операцій, забезпечення кібероборони та оцінки захищеності інформаційно- 
телекомунікаційних систем (об’єктів критичної інфраструктури) держави від 
кіберзагроз.

Так, результати та пропозиції, отримані в дисертаційному дослідженні, 
отримали практичне застосування в роботі, службовій діяльності та 
навчальному процесі:

-  Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генерального 
штабу Збройних Сил України (м. Київ) під час:

1. Виконання п.І.І.а Плану Уряду з організації виконання Указу 
президента України від 25 січня 2019 року №17, щодо розробки проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері оборони 
держави».

2. Імплементації положень Закону України «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України» та удосконалення законодавства у сфері 
кібербезпеки, а саме підготовлені інформаційно-довідкові матеріали до 
засідання Національного координаційного центру кібербезпеки у І кварталі 
2018 року, щодо:

— удосконалення законодавства у сфері кібербезпеки та внесення змін до 
таких нормативно-правових актів України:

а) Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-15 
(із змінами);

б) «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними 
мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного 
стану», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 
№812 (із змінами);

в) Закону України «Про захист інформації в інформаційно-



телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР (із змінами);
г) Закону України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-12 (із 

змінами);
д) Закону України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 № 1934- 

12 (із змінами).
3. Під час розробки проекту Стратегії кібероборони України, який 

за вих. № 308/44/11625 від 25.09.2017 надано до РНБО України, щодо 
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 червня 2019 р. 
№308/51/7162);

-  Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 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» (Акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
від 22 травня 2019 р.);

-  Окремі теоретичні матеріали проведеного дослідження 
використовуються викладачами Харківського регіонального інституту 
державного управління національної академії державного управління при 
Президентові України при підготовці лекційних і практичних занять із таких 
навчальних дисциплін: «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 травня 2019 р.).

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 
встановленим вимогам оформлення дисертації та змісту автореферату

Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 
дисертації становить 220 сторінок, із них 166 сторінки основного тексту. 
Робота налічує 7 рисунків, 1 таблицю та 3 додатки. Список використаних 
джерел включає 172 найменування на 19 сторінках. Структура дисертації 
логічно побудована і сприяє розкриттю теми дослідження, виконанню 
поставлених завдань, кожен наступний розділ чи підрозділ органічно 
пов'язаний з попереднім і доповнює його.

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог Міністерства 
освіти і науки України, що висуваються до такого виду наукових робіт. Зміст 
автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Висновки повністю відповідають сформульованим завданням та змісту 
самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертант стисло 
формулює основні результати дослідження, які викладені у тому числі і у



структурній частині автореферату.
Предметна спрямованість дисертаційної роботи повністю відповідає 

паспорту спеціальності 25.00.02 «Механізми державного управління».
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науково- 
теоретичному рівні. Проте, оскільки деякі його положення є дискусійними, що 
пов’язано із означенням дисертантом власної позиції щодо окремих 
досліджуваних проблем, варто зробити певні зауваження та побажання з 
метою подальшого удосконалення обумовленої проблематики.

1. На наш погляд, у дисертаційній роботі, недостатня увага приділені 
реалізації механізмів активного впливу на загрози в кібернетичному просторі 
в рамках кібероборони держави, враховуючи наявність на території України 
критичної інформаційної інфраструктури, певної ймовірності застосування з 
боку противника кібернетичної зброї, в умовах масованого впливу 
кібернетичних атак на об’єкти як цивільної, так і військової критичної 
інформаційної інфраструктури.

2. В параграфі 1.3, варто було б більш детально приділити увагу на 
питаннях формування інформаційної політики держави у всіх її проявах: 
забезпеченні термінологічної визначеності; сприянні створення належної 
координації діяльності різноманітних інформаційних відомств, діяльності, яка 
пов’язана з кіберпросторовими можливостями; створенні ефективної системи 
підготовки кадрів для спеціальних структурних кіберпідрозділів; 
налагодженні співпраці з міжнародними структурами, що намагаються 
забезпечувати кібербезпеку в світовому просторі.

3. В другому розділі дослідження, на нашу думку, під час формування 
механізмів національної системи кібернетичної безпеки в умовах гібридної 
війни, бажано було провести аналіз сучасних кіберзагроз для українського 
суспільства та держави, вивчити кращий досвід ЄС та НАТО щодо подальших 
дій держави по убезпеченню від можливих наслідків негативного впливу 
інформаційних технологій у всіх його проявах, з метою «спрацювання на 
упередження» в майбутньому.

4. В запропонованому автором комплексному підході щодо 
обґрунтовування цілей та завдань кібероборони (п. 3.1), на наш погляд, слід 
було б більш ретельно розкрити питання взаємодії сил оборони з органами 
місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, зокрема 
волонтерськими, установами і підприємствами, відповідними суб’єктами 
інших держав.

5. У третьому розділі значна увага приділяється системі кібероборони 
України та запропонована відповідна Модель системи кібероборони України, 
але вона розроблена в загальному виді. На наш погляд, вона потребує більшої 
конкретизації та деталізації, особливо щодо включення до її складу таких 
структурних елементів, як підрозділи кібернетичного протистояння 
Національної системи кібербезпеки.

Висловлені зауваження і побажання не применшують загальної високої 
оцінки рівню виконання дисертаційної роботи, її теоретичної цінності й



практичної значущості.
Загальний висновок та оцінка дисертації

З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 
цінність сформульованих положень і висновків, вважаю, що дисертація 
Живило Є.О. на тему «Механізми інституціонального забезпечення системи 
кібернетичної безпеки в умовах гібридної війни», є самостійним, 
оригінальним, завершеним науковим дослідженням, в якому вирішено 
актуальне наукове 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, 
що має суттєве значення для галузі науки «Державне управління».

Дисертаційна робота відповідає таким науковим напрямам паспорту 
спеціальності 25.00.02 -  теоретико-методологічні засади розроблення та 
функціонування механізмів державного управління: категорії, закономірності, 
принципи, методи, концепції, моделі, системи, класифікація; механізми 
державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх 
удосконалення; управління та регулювання діяльності органів та установ 
державної влади: аналіз, моделювання й оптимізація; взаємовідносини та 
взаємодія з громадськістю в системі державного управління; інформаційні 
технології та інформаційне забезпечення в системах державного управління.

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 
робота повністю відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. №567 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.08.2015 р. №656, а її автор, Живило Євген 
Олександрович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 -  механізми 
державного управління.
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